Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2017
Số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;
Xét đề nghị của Giám đốc Luật & Kiểm soát nội bộ;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin của Công ty
CP Chứng khoán Sài Gòn thay thế Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin ban hành
kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-CTHĐQT ngày 08/11/2016.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Theo Điều 2;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu.

Nguyễn Duy Hƣng
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QUY CHẾ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 17/8/2017
của Chủ tịch Hội đồng quản trị)
I.
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi áp dụng
Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin (“Quy chế CBTT”) này áp dụng cho tất cả các thành
viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán
trưởng, các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, cá nhân giữ chức danh quản lý
khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ
công ty, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền CBTT (sau đây được gọi chung
là người nội bộ) và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, các phòng ban, các chi
nhánh, phòng giao dịch, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty.
“Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu
hành của Công ty.
“Người nội bộ” của Công ty là: thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,
Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin.
“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng
khoán.
“Ngày công bố thông tin” là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố
thông tin quy định tại mục 4.1.
“Ngày báo cáo về việc công bố thông tin” là ngày gửi fax, gửi dữ liệu điện tử qua email, ngày
thông tin được tiếp nhận trên hệ thống thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch chứng khoán hoặc ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng
khoán nhận được văn bản báo cáo về việc công bố thông tin tùy theo thời điểm nào đến
trước.
“Ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán”:
a) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở
giao dịch chứng khoán;
b) Là ngày kết thúc việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng
khoán trong trường hợp giao dịch không thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán.
c) Đối với quyền mua chứng khoán đã lưu ký: ngày thực hiện giao dịch là ngày các bên đề
nghị chuyển nhượng quyền mua tại Thành viên lưu ký; ngày hoàn tất giao dịch chuyển
nhượng quyền mua là ngày TTLKCKVN xác nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng
quyền mua.
d) Đối với trái phiếu niêm yết: ngày hoàn tất giao dịch được xác định tương tự như cổ phiếu
niêm yết.
e) Đối với quyền mua chứng khoán chưa lưu ký, trái phiếu chưa niêm yết, trái phiếu chuyển
đổi chưa niêm yết: ngày thực hiện giao dịch là ngày các bên đề nghị chuyển nhượng
quyền mua tại tổ chức phát hành; ngày hoàn tất giao dịch là ngày tổ chức phát hành xác
nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng.

2.2

Thẩm quyền CBTT
Việc CBTT của Công ty phải do Chủ tịch HĐQT hoặc Người được uỷ quyền công bố thông tin
thực hiện (“Người CBTT”). Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do Người
được ủy quyền CBTT công bố.
Việc uỷ quyền thực hiện CBTT được thực hiện theo mẫu Giấy ủy quyền cùng với Bản cung
cấp thông tin tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trường hợp thay đổi, đăng ký lại Người
được ủy quyền CBTT phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK tối thiểu 24 giờ trước khi việc ủy
quyền có hiệu lực.

3.

Yêu cầu của việc báo cáo và CBTT

2.
2.1
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3.1

3.2
3.3
3.4
4.
4.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.2

4.3
4.3.1
4.3.2

Báo cáo và CBTT phải được thực hiện đúng theo các biểu mẫu theo quy định của các cơ
quan chức năng và gửi theo đúng phương thức được yêu cầu, đối với báo cáo bằng văn bản
phải có đầy đủ dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký báo cáo.
Việc báo cáo và CBTT phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác và kịp
thời.
Việc CBTT phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo UBCKNN, SGDCK về nội dung
thông tin công bố.
Việc CBTT phải được thực hiện đồng thời trên các phương tiện CBTT quy định tại mục 4.1
Phƣơng tiện và hình thức CBTT
Các phương tiện CBTT
Việc CBTT được thực hiện qua các phương tiện CBTT sau:
a. Trang thông tin điện tử (website) của Công ty;
b. Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của công ty
chứng khoán (SCMS), trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của UBCKNN;
c. Hệ thống công bố thông tin của các SGDCK: hệ thống quản lý báo cáo và công bố thông
tin của SGDCK Hà Nội (CIMS), bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử
của SGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK;
d. Trang thông tin điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
đ. Phương tiện thông tin đại chúng khác (báo in, báo điện tử…).
Hình thức báo cáo, CBTT
Các thông tin cung cấp phục vụ cho việc báo cáo, CBTT được thực hiện bằng văn bản giấy
và/hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK.
- Văn bản giấy là bản in ra giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền CBTT và được đóng
dấu của Công ty;
- Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Các văn bản
điện tử có sử dụng chứng thư số để ký trước khi đính kèm vào thư điện tử (email) có giá
trị thay thế cho văn bản giấy có đóng dấu. Quy trình quản lý, sử dụng chứng thư số khi
thực hiện báo cáo/CBTT được nêu tại Phụ lục 4 đính kèm Quy chế này.
Việc CBTT còn thực hiện qua phần mềm công bố thông tin theo quy định của
UBCKNN/SGDCK tại từng thời kỳ. Các cá nhân/bộ phận được phân công thực hiện CBTT
thông qua phần mềm công bố thông tin phải đảm bảo nguyên tắc:
- Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng ký bao gồm tên truy cập và mật khẩu để CBTT
đến UBCKNN/SGDCK;
- Thực hiện CBTT theo đúng hướng dẫn của SGDCK/UBCKNN.
Địa chỉ email đăng ký nhận và gửi CBTT:
- Email nhận CBTT: congbothongtin@ssi.com.vn
- Email gửi CBTT: congbothongtin@ssi.com.vn
CBTT thông qua trang thông tin điện tử (website) của Công ty:
Địa chỉ trang thông tin điện tử chính thức để CBTT: http://www.ssi.com.vn
Website của Công ty phải có riêng chuyên mục về Quan hệ nhà đầu tư, trong đó tối thiểu phải
có các thông tin sau:
Điều lệ Công ty;
Quy chế quản trị nội bộ và các báo cáo định kỳ về tình hình quản trị Công ty theo quy
định;
Báo cáo thường niên hàng năm;
Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, sáu tháng & năm;
Các tài liệu liên quan đến các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản;
Các thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông;
Các thông tin công bố bất thường và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
Thông tin về giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông
lớn của Công ty.
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4.3.2

4.3.3

4.3.4
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4.3.6

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin. Các thông tin công bố định
kỳ, bất thường và theo yêu cầu có thể được đưa lên trang đầu của website theo thứ tự thời
gian, nhưng phải được lưu trữ tập trung tại chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư để tiện tra cứu
khi cần thiết.
Các CBTT định kỳ, bất thường và theo yêu cầu phải được gửi cho Bộ phận Quan hệ nhà đầu
tư để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty đồng thời với các phương tiện CBTT
khác.
Chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư bằng tiếng Anh phải được cập nhật thông tin tương đương
với mục Quan hệ nhà đầu tư bằng tiếng Việt để tạo điều kiện cho các cổ đông là người nước
ngoài truy cập thông tin cần thiết.
Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp
luật, thực hiện công bố thông tin trên website của Công ty trước và sau đó thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật ngay sau khi ngày nghỉ, ngày lễ kết thúc.
Trường hợp có thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử xảy ra sự
cố dẫn đến gián đoạn thông tin công bố đến nhà đầu tư, phải gửi thông báo bằng văn bản
đến SGDCK nêu rõ thời gian thay đổi và địa chỉ của trang thông tin điện tử mới, nguyên nhân
và các giải pháp khắc phục sự cố dẫn đến gián đoạn thông tin trong thời gian sớm nhất cho
SGDCK.
CBTT bằng tiếng Anh trên cổng thông tin điện tử của SGDCK TP.HCM:
Việc CBTT bằng tiếng Anh được thực hiện đồng thời trên cổng thông tin điện tử của SGDCK
TP.HCM và trên trang thông tin điện tử của Công ty.
Nội dung và thời hạn gửi CBTT bằng tiếng Anh: xem Mục 6 Phụ lục 2 đính kèm.
Trường hợp không công bố, công bố sai hoặc công bố không đúng thời hạn các nội dung đã
đăng ký, phải có văn bản giải trình cho SGDCK TP.HCM.

QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Việc báo cáo và CBTT được thực hiện theo quy trình nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Quy chế này,
được chia làm hai trường hợp:
- Trường hợp báo cáo/CBTT bắt buộc phải thông qua email CBTT của Công ty;
- Trường hợp báo cáo không cần thông qua email CBTT của Công ty.
2. Trường hợp báo cáo/CBTT bắt buộc phải thông qua email CBTT của Công ty bao gồm:
- Các báo cáo phải sử dụng chứng thư số để ký trước khi gửi;
- Các báo cáo phải nhập vào hệ thống công bố thông tin của UBCK, SGDCK;
- Các báo cáo mang tính tổng hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận khác nhau;
- Các văn bản CBTT định kỳ/bất thường/theo yêu cầu.
3. Trường hợp báo cáo không cần thông qua email CBTT của Công ty: là những báo cáo mang tính
chất nghiệp vụ do một bộ phận phụ trách và không thuộc trường hợp nêu tại điểm 2 mục này.
II.
1.

III.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY
Cơ sở pháp lý:
Công ty có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của công ty
chứng khoán và công ty niêm yết ban hành trong các văn bản chủ yếu sau:
Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán ban hành ngày
24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ban hành ngày 18/6/2012;
Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh
chứng khoán (“Nghị định 86”);
Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán
(“Nghị định 58”) và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định 58;
Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
Luật Phòng chống rửa tiền;
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7. Nghị định 82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính Phủ quy định cung cấp thông tin phục vụ
xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia (“Nghị định 82”);
8. Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
(“Nghị định 90”);
9. Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính Phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường
chứng khoán phái sinh (“Nghị định 42”);
10. Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông
tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 155”);
11. Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị
trường chứng khoán (“Thông tư 203”);
12. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty
chứng khoán (“Thông tư 210 năm 2012”) và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ
Tài chính sửa đổi Thông tư 210 (“Thông tư 07”);
13. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà
đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (“Thông tư 123”);
14. Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng
khoán (“Thông tư 197”);
15. Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu
ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (“Thông tư 05”);
16. Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng
khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ
và chào mua công khai cổ phiếu(“Thông tư 162”);
17. Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối
với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (“Thông tư 146”);
18. Thông tư 210/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối
với công ty chứng khoán (“Thông tư 210 năm 2014”) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 (“Thông tư 334”);
19. Thông tư 226/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử
lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (“Thông
tư 226”) và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 226 (“Thông tư 165”);
20. Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý giao
dịch trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa
phương (“Thông tư 234”) được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 10/2017/TT-BTC;
21. Thông tư 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị
trường chứng khoán (“Thông tư 87”);
22. Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định
90;
23. Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị
định 42 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (“Thông tư 11”), được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 (“Thông tư 23”);
24. Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch
chứng quyền có bảo đảm;
25. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn
thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực kể từ ngày 14/2/2014, được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ
ngày 26/12/2014;
26. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn
phải báo cáo;
27. Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
TP. HCM về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
(“Quyết định 340”);
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28. Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Quyết
định 606”);
29. Quyết định số 04/2013/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. HCM về việc ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán
TP. HCM (“Quyết định 04”) và Quyết định số 36/QĐ-SGDHCM ngày 10/02/2015 của Tổng Giám
đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04;
30. Quyết định 309/QĐ-SGDHN ngày 27/5/2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội về việc ban hành Quy chế thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“Quyết định 309”);
31. Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/8/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
TP. HCM về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.
HCM (“Quyết định 346”);
32. Quyết định số 525/QĐ-SGDHN ngày 18/8/2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội về việc ban hành quy định về hạ tầng CNTT kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội (“Quyết định 525”);
33. Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy chế hướng
dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán (“Quyết định
105”);
34. Quyết định số 87/QĐ-UBCK có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 của UBCKNN về việc ban hành Quy
chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (“Quyết định 87”);
35. Quyết định số 480/QĐ-UBCK ngày 29/6/2011 của UBCKNN về việc ban hành Quy trình hướng
dẫn CTCK áp dụng chứng thư số công cộng trong giao dịch điện tử với UBCKNN (“Quyết định
480”);
36. Quyết định số 658/QĐ-UBCK ngày 04/9/2014 của UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng
dẫn công ty chứng khoán sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của
UBCKNN (“Quyết định 658”);
37. Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quy
chế hướng dẫn Công ty đại chúng sử dụng hệ thống CBTT của UBCKNN (“Quyết định 296”);
38. Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Vệt Nam về việc ban hành Quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(“Quyết định 25”);
39. Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công
ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“Quyết định 78”) và Quyết định
số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78;
40. Quyết định số 188/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội về việc ban hành Quy chế Thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội (“Quy chế 188”);
41. Quyết định số 189/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội về việc ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội (“Quy chế 189”);
42. Công văn số 164/UBGSTCQG ngày 22/9/2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia về việc
cung cấp báo cáo cho Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (“Công văn 164”);
43. Công văn 1599/UBCK-QLKD ngày 28/3/2017 của UBCKNN hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo
44. Công văn số 6523/UBCK-QLPH ngày 24/11/2014 về việc báo cáo hoạt động đấu giá cổ phần hóa;
45. Công văn số 5432/UBCK-QLKD ngày 18/8/2016 về việc thực hiện báo cáo hàng tuần về tình hình
môi giới, giao dịch ký quỹ, tự doanh và dòng tiền ngân hàng;
46. Công văn 5218/UBCK-QLKD ngày 10/8/2016 về việc thực hiện báo cáo người hành nghề chứng
khoán.
2.

Chế độ báo cáo và CBTT của Công ty được tóm tắt trong Phụ lục 2.
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III.
1.
-

-

-

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÁC PHƢƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÖNG
Trả lời phỏng vấn
Việc cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông đại chúng, trả lời phỏng vấn về các
vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty phải do Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy
quyền CBTT thực hiện. Trường hợp các thông tin này có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng
khoán của Công ty thì phải tiến hành CBTT đồng thời với việc cung cấp thông tin cho các
phương tiện truyền thông đại chúng hoặc ngay sau khi người có thẩm quyền đã trả lời phỏng
vấn cho báo chí.
Trường hợp nhân viên Công ty được mời đích danh cho các cuộc phỏng vấn về những nội
dung liên quan đến hoạt động của công ty thì phải báo cáo Tổng Giám đốc trước khi phỏng
vấn (hoặc báo cáo ngay sau khi phỏng vấn nếu không thể báo cáo trước đó) và khi trả lời
phỏng vấn phải nêu rõ các ý kiến trả lời là ý kiến cá nhân.
Khi có bất kỳ người nào cung cấp thông tin không chính thức làm ảnh hưởng đến giá chứng
khoán của Công ty thì Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền CBTT phải xác nhận hoặc
đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận biết được về sự kiện, thông tin đó
hoặc theo yêu cầu của UBCK, SGDCK.

2.
Đƣa thông tin và các bài viết liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Chỉ có Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và người được ủy quyền CBTT là người có thẩm quyền đưa
hoặc duyệt nội dung thông tin và các bài viết liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty lên các
phương tiện thông tin đại chúng.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của nhà đầu tƣ và các cơ quan hữu
quan
Khi có yêu cầu cung cấp thông tin từ các nhà đầu tư và các cơ quan hữu quan, bộ phận tiếp nhận yêu
cầu chuyển đến Giám đốc Luật và KSNB để được xử lý. Giám đốc Luật và KSNB căn cứ vào nội
dung yêu cầu cung cấp thông tin để cung cấp thông tin theo yêu cầu hoặc hoặc chuyển cho các bộ
phận có thẩm quyền cung cấp thông tin.
3.

4.
Đính chính thông tin sai lệch về Công ty trên phƣơng tiện truyền thông
Khi phát hiện phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch về Công ty, mọi nhân viên có trách nhiệm
thông báo ngay cho một trong số những người sau: Giám đốc Luật và KSNB, Giám đốc Truyền thông,
Tổng Giám đốc, người được ủy quyền CBTT, Chủ tịch HĐQT để kịp thời xử lý.
Giám đốc Luật và KSNB phối hợp cùng Giám đốc Truyền thông kiểm tra tính xác thực của thông tin
và đề xuất Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT phương án xử lý trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát
hiện thông tin sai lệch.
Công ty chủ động công bố thông tin đính chính đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân đưa tin sai lệch
đính chính thông tin và chỉnh sửa nội dung sai lệch.
Quy trình công bố thông tin đính chính áp dụng tương tự việc công bố các thông tin bất thường phải
công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện thông tin sai lệch.
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IV.

TẠM HOÃN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trong trường hợp việc CBTT không thể thực hiện đúng thời hạn về CBTT vì những lý do bất khả
kháng, Phòng Luật phải soạn thảo công văn đề nghị tạm hoãn CBTT trình Người CBTT ký, gửi
UBCKNN, SGDCK ngay khi xảy ra sự kiện, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn CBTT, đồng thời
công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin và thực hiện CBTT ngay sau khi sự kiện bất khả kháng
được khắc phục.
TP. HCM, ngày ___ tháng 8 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hƣng
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Phụ lục 1
QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ CBTT
(Kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
PHẦN A – CÁC TRƢỜNG HỢP BÁO CÁO, CBTT CẦN PHẢI THÔNG QUA EMAIL CBTT CỦA
CÔNG TY

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ CBTT
Gửi qua địa chỉ email CBTT

Các phong ban,
Chi nhánh,
Phòng giao dịch,
Công ty con

Hội đồng quản
trị/Ban TGĐ

UBCKNN/
SGDCK/TTLKCK

Tổ chức, cá nhân
có liên quan

Phát sinh thông tin cần công bố

Không phù hợp

PHÕNG LUẬT
1. Kiểm tra, đối chiếu
2. Soạn thảo văn bản công bố thông tin

Phù hợp
Không đạt

NGƢỜI CÔNG –
BỐ THÔNG TIN

Đạt

Phê duyệt

PHÕNG LUẬT

Email CBTT
Chữ ký số
(nếu có)

Gửi Văn bản điện tử

BỘ PHẬN VĂN THƢ
1. Gửi Văn bản giấy
2. Lưu trữ

UBCKNN/
SGDCK/TTLKCK/
cơ quan có yêu
cầu

WEBSITE
/BẢN TIN THỊ
TRƢỜNG HÀNG
NGÀY

PHƢƠNG TIỆN
THÔNG TIN ĐẠI
CHÚNG

Bƣớc 1. Gửi thông tin
Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, Các bộ phận có liên quan phải ngay lập
tức lập báo cáo, công bố theo nội dung hướng dẫn tại (i) “Chế độ báo cáo, CBTT của Công ty”
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được đính kèm tại Phụ lục 2, (ii) “Bảng phân công trách nhiệm báo cáo, CBTT” tại Phụ lục 3 gửi
Phòng Luật.
Đối với các báo cáo định kỳ, các bộ phận có liên quan tại chi nhánh sẽ báo cáo cho các bộ phận
có liên quan tương ứng tại Hội sở, các bộ phận có liên quan tại Hội sở sẽ tổng hợp và gửi về cho
Phòng Luật.
Các bộ phận có liên quan phải cung cấp thông tin đúng nội dung, thời hạn theo quy định tại Phụ
lục 3. Các trưởng bộ phận phải kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc về tính
chính xác, trung thực của thông tin do bộ phận mình chuẩn bị.
Bƣớc 2. Xử lý thông tin
2.1

Phòng Luật tiến hành kiểm tra tính chính xác của nội dung báo cáo, CBTT; đối chiếu báo
cáo với các quy định hiện hành về CBTT; yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần) và soạn
thảo văn bản CBTT.

2.2

Dự thảo văn bản CBTT chuyển Giám đốc Luật kiểm tra nội dung, hình thức văn bản và ký
nháy lên Văn bản giấy trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

Bƣớc 3. Trình Ngƣời CBTT phê duyệt
Phòng Luật trình Người CBTT ký, chuyển văn thư đóng dấu vào Văn bản giấy trước khi thực hiện
báo cáo, CBTT.
Bƣớc 4. Gửi báo cáo và CBTT
4.1

Phòng Luật gửi Văn bản điện tử đến nơi cần báo cáo, CBTT và cho các bộ phận đã cung
cấp thông tin thông qua email CBTT. Bộ phận đã cung cấp thông tin có trách nhiệm kiểm
tra ngay và thông báo cho Phòng Luật nếu phát hiện thông tin đã công bố không chính
xác để kịp thời đính chính. Các thông tin, số liệu liên quan đến báo cáo tài chính của Công
ty phải gửi thêm cho Giám đốc tài chính và Giám đốc Kiểm toán nội bộ, Quan hệ nhà đầu
tư. Việc gửi CBTT bằng Văn bản điện tử chỉ được thực hiện sau khi Văn bản giấy đã có
chữ ký của người có thẩm quyền và đã đóng dấu tại Bước 3.
Sau đó, Phòng Luật chuyển Văn bản giấy cho bộ phận văn thư. Bộ phận văn thư có trách
nhiệm gửi 1 bản chính Văn bản giấy đến nơi cần gửi báo cáo, CBTT theo đúng thời hạn
đã hướng dẫn tại phần nghĩa vụ CBTT trong Chế độ báo cáo, CBTT của Công ty (trừ các
trường hợp đã gửi Văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số thì không cần gửi Văn bản
giấy). Trong trường hợp cần thiết thì sẽ gửi bằng fax trước khi gửi Văn bản chính thức.
4.1.1

4.1.2

Văn bản điện tử gửi qua email CBTT phải được lưu trữ cẩn thận trên máy vi tính.
Các thông tin bằng dữ liệu điện tử dạng văn bản phải sử dụng bảng mã Unicode
trên phần mềm Word, đối với dữ liệu điện tử dạng số liệu dùng phần mềm Excel.
Đối với các trường hợp cần thiết có thể gửi kèm file scan Văn bản giấy có chữ ký
của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty để đảm bảo tính chính xác của dữ
liệu và phục vụ việc CBTT kịp thời, nhanh chóng.
Bản chính Văn bản giấy gửi cho UBCKNN, SGDCK nếu không thể gửi trực tiếp có
đóng dấu công văn đến hoặc có xác nhận của văn thư tại các cơ quan này thì
phải gửi bằng đường bưu điện có bảo đảm và có báo phát. Bộ phận văn thư có
trách nhiệm lưu giữ các báo cáo đã gửi đi có đóng dấu công văn đến, các giấy
xác nhận đã nhận văn bản báo cáo, CBTT, các giấy báo phát của bưu điện để
làm bằng chứng cho việc gửi báo cáo, công bố thông tin của Công ty.
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4.1.3

Báo cáo gửi bằng fax phải lưu kèm báo cáo kết quả truyền fax được in ra từ máy
fax. Việc gửi báo cáo, CBTT bằng fax chỉ được thực hiện sau khi Văn bản giấy đã
có chữ ký của người có thẩm quyền và đã đóng dấu tại Bước 3.

4.2

Địa chỉ gửi báo cáo, công bố thông tin: theo Phụ lục 7 hoặc theo công văn yêu cầu tại
từng thời điểm.

4.3

Thực hiện công bố trên các phương tiện CBTT của UBCKNN, SGDCK, website của Công
ty, các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn trong Chế độ báo cáo, CBTT của
Công ty.

4.4

Nội dung CBTT cũng được gửi cho nhân viên Công ty phụ trách cập nhật thông tin trên
website của Công ty cùng lúc với việc gửi dữ liệu điện tử tại mục 4.1. Tất cả công bố
thông tin định kỳ/bất thường phải được đồng thời gửi cho bộ phận Quan hệ nhà đầu tư để
theo dõi. Nhân viên phụ trách cập nhật website có trách nhiệm cập nhật tin lên website
trong thời gian nhanh nhất.

4.5

Phòng Luật cần theo dõi các thông tin đã báo cáo, công bố trên các phương tiện CBTT
của UBCKNN, SGDCK, website của Công ty và chủ động liên hệ với người phụ trách tại
các cơ quan trên/Nhân viên phụ trách cập nhật website khi thấy thông tin đã gửi đi bị
chậm công bố hoặc bị sai lệch.

Bƣớc 5. Bảo quản và lƣu trữ thông tin
Các văn bản giấy báo cáo, CBTT phải được lưu 01 bản chính tại bộ phận văn thư theo quy định
tại Quy trình xử lý văn bản và quản lý con dấu của Công ty.
Các thông tin công bố định kỳ sẽ được bộ phận Hành chính của Công ty lưu giữ dưới dạng văn
bản và và dưới dạng dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ trên
trang website Công ty tối thiểu là 05 năm.
Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu phải lưu giữ trên trang website Công ty tối
thiểu là 05 năm.
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PHẦN B – CÁC TRƢỜNG HỢP BÁO CÁO, CBTT KHÔNG CẦN PHẢI THÔNG QUA EMAIL
CBTT CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ CBTT
Các bộ phận tự gửi đi

CÁC BỘ PHẬN ĐƢỢC PHÂN CÔNG LẬP BÁO CÁO/CBTT

Tự lập văn bản báo cáo, công bố
thông tin

Không đạt

NGƢỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đạt

Phê duyệt
–

BỘ PHẬN LẬP BÁO CÁO/CBTT
Gửi trực tiếp

Gửi cc/thông báo
bằng email

Gửi file báo cáo, công bố thông tin

BỘ PHẬN VĂN THƢ
1. Gửi văn bản
2. Lưu trữ

PHÕNG LUẬT
Kiểm tra, giám sát

NƠI NHẬN BÁO CÁO/CBTT

Bƣớc 1. Soạn thảo văn bản báo cáo/CBTT
Các báo cáo mang tính chất nghiệp vụ do một bộ phận phụ trách và không thuộc trường hợp phải
sử dụng chứng thư số có thể được bộ phận tự lập và gửi đi không thông qua email CBTT của
Công ty.
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Các bộ phận được phân công lập báo cáo/CBTT chủ động lập báo cáo, CBTT theo đúng nội
dung, thời hạn quy định tại (i) “Chế độ báo cáo, CBTT của Công ty” được đính kèm tại Phụ lục 2,
(ii) “Bảng phân công trách nhiệm báo cáo, CBTT” tại Phụ lục 3.
Trưởng bộ phận được phân công chỉ định nhân viên của bộ phận mình chịu trách nhiệm lập báo
cáo/CBTT và thông báo cho Người CBTT biết. Trưởng bộ phận phải kiểm tra và chịu trách nhiệm
cá nhân trước Tổng Giám đốc về tính chính xác, trung thực của thông tin do bộ phận mình lập.
Bƣớc 2. Trình Ngƣời CBTT phê duyệt
2.1
2.2

Dự thảo văn bản báo cáo/CBTT phải được Trưởng bộ phận ký nháy trước khi trình Người
CBTT phê duyệt.
Bộ phận soạn thảo trình Người CBTT ký, chuyển văn thư đóng dấu vào Văn bản CBTT
trước khi thực hiện báo cáo, CBTT.

Bƣớc 3. Gửi báo cáo và CBTT
Việc gửi báo cáo/CBTT được bộ phận soạn thảo tự thực hiện tương tự như Bước 4 – Phần A, tuy
nhiên phải được thông báo cho Phòng Luật để kiểm tra, giám sát bằng cách:
Gửi cc cho email CBTT khi thực hiện gửi báo cáo qua email; hoặc
Thông báo đến địa chỉ email CBTT về việc đã gửi báo cáo nếu chỉ gửi báo cáo bằng văn
bản.
Bƣớc 4. Bảo quản và lƣu trữ thông tin
Thực hiện tương tự Bước 5 – Phần A.
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Phụ lục 2
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN
(Kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
1. Báo cáo và CBTT định kỳ
STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục XVII
Thông tư
210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

THÁNG 1

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 12

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

2

3

4

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Văn bản
giấy
UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

P. Luật thực
hiện báo cáo
trên hệ thống
SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực
hiện báo cáo
trên hệ thống
SCMS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

P. Luật thực
hiện gửi báo cáo
trên hệ thống
FIMS
Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Văn bản
điện tử
Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 12

KT lập

Phụ lục 4
Thông tư
123

Phụ lục XXII
Thông tư 07
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức
Văn bản
giấy

Nơi nhận
HOSE (P.QLTV)
HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 12

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

UBGSTCQG

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật CBTT
qua email
chung, báo cáo
trên hệ thống
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

HNX (P. QLTV)

6

7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

P. Luật CBTT
qua email chung

Ghi chú

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

LK lập và tự gửi
đi

HOSE (P. QLTV)

TTLKVN
Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Mẫu

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
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STT

Nội dung
Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng
12 và Quý I

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

Nơi nhận
HOSE, HNX, UBCKNN

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

Mẫu

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 12

9

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố. Báo cáo quý có thể
nộp chậm nhất 10 ngày

8

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 12

Ghi chú

Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

UBCKNN

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS / tab
TVPS_BC
tháng_Báo cáo
hoạt động kinh

Phụ lục
05/QCTVPS
Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp
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STT

Nội dung

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 12

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

HNX

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/12

Trước ngày 10/1

11

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP
12

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 12 và Quý IV

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Ngày 15/1

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS / tab
TVPS_BC
tháng_Báo cáo
hoạt động kinh
doanh CKPS

Văn bản
giấy

10

13

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
doanh CKPS

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Phụ lục
06/QCTVPS
Quy chế
188

Ghi chú

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234

Phụ lục III
Biểu mẫu số
3.4 NHNN
theo Nghị
định 82

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
- Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)
Báo cáo toàn bộ các chỉ
tiêu (báo cáo Quý). Thời
hạn: ngày 20 của tháng
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
đầu tiên sau quý

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 12

Trước ngày 20/1

Văn bản
giấy

14

Báo cáo tài chính Quý IV của
công ty mẹ

15

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/1)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBCKNN trên SCMS

KT lập

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

UBGSTCQG

Văn bản
giấy

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email
chung, báo cáo
và CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX
Ngoài ra, P. Luật
gửi email thông
báo trước 03
ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà
đầu tư và gửi
công bố thông
tin, BCTC cho
bộ phận Quan
hệ nhà đầu tư
để đăng tải trên
website công ty

Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

- Không phải kiểm toán
- Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
+ Phải công bố phụ lục
kèm theo theo thuyết
minh BCTC nếu trong
thuyết minh có chỉ dẫn
đến phụ lục.
+Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với các
bên liên quan, phải có
báo cáo bộ phận.
- Giải trình nguyên nhân
khi xảy ra một trong các
trường hợp sau:
+ Lợi nhuận sau thuế
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ
10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
+ Lợi nhuận sau thuế
trong kỳ báo cáo bị lỗ
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16

17

Báo cáo tình hình xử lý các
hợp đồng hỗ trợ vốn ngoài
nghiệp giao dịch ký quỹ

Cùng thời điểm
với BCTC Quý IV
của công ty mẹ

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho SGDCK TP.
HCM
KT lập

Báo cáo tài chính Quý IV hợp
nhất

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/1)

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. Luật CBTT
trên SCMS
KT lập

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Có thể được
UBCK xem xét cho
gia hạn thời gian
công bố đến ngày
30/1

Hình thức

Nơi nhận

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email
chung, báo cáo
và CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX

Mẫu

Ghi chú
hoặc chuyển từ lãi kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại

Công văn
732

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

Tương tự BCTC riêng
Quý IV

UBGSTCQG
P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
Quan hệ nhà
đầu tư và gửi
công bố thông
tin, BCTC cho
bộ phận Quan
hệ nhà đầu tưđể
đăng tải trên
website công ty

Mẫu

Ghi chú

Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho SGDCK TP.
HCM
BÁO CÁO NĂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG 1
Báo cáo về trang thông tin
điện tử
1

Trước ngày 15/1

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông
(Cục Quản lý phát thanh,
truyền hình và thông tin điện
tử)
Email:cucptth&ttdt@mic.gov.v
n
Sở Thông tin và Truyền thông

Truyền Thông
lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Theo quy
định tại
Thông tư
09/2014

Nội dung báo cáo định kỳ
bao gồm:
- Tên tổ chức, ngày,
tháng, năm và ký hiệu
giấy phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng hợp
của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền;
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

- Nội dung thông tin đang
cung cấp, các chuyên
mục;
- Danh mục nguồn tin;
- Nhân sự và các biện
pháp quản lý thông tin
trên mạng thông tin điện
tử tổng hợp

TP.HCM

2

Báo cáo chi tiết các khoản
phải thu lớn nhất tại thời điểm
31/12

Báo cáo tổng hợp tình hình
hoạt động của công ty

Trước ngày 15/01

Trước ngày 20/1

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBGSTCQG

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

3

4

Danh sách nhân viên đã
được cấp chứng chỉ hành
nghề chứng khoán đang làm
việc tại công ty

Trước ngày 20/1

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử có
chữ ký số

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

UBCKNN (Vụ QLKDCK)

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

HOSE (P.QLTV)

UBGSTCQG

P. Luật CBTT
qua email
chung, báo cáo
trên SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

UBCKNN

NS lập

HNX (P.QLTV)

Ghi chú

P. Luật CBTT
qua email chung
và hệ thống

Theo Công
văn
164/UBGST
CQG
Phụ lục
XXIII Thông
tư 07

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục VII
Thông tư
197
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Nội dung

Báo cáo tình hình quản trị
công ty

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trước ngày 30/1

Hình thức

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận

UBCKNN trên SCMS

HOSE (P.NY)
HNX

5

Văn bản
điện tử

Bảng cung cấp thông tin về
quản trị công ty

Trước ngày 30/1

6

Vẳn bản
giấy

UBGSTCQG

HOSE

Văn bản
điện tử
Báo cáo tình hình đầu tư
chứng khoán

Trước ngày 30/1

7

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ QLKDCK)

HOSE
HNX

8

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
SCMS
P. Luật lập và
CBTT qua email
chung, CBTT và
báo cáo trên hệ
thống SCMS,
nhập cổng CIMS
cho HNX và gửi
nội dung cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty
P. Luật lập và
gửi BC qua
email chung

Báo cáo phòng chống rửa
tiền

Trước ngày 30/1

Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy
Văn bản

UBCKNN

KT lập
P. Luật gửi BC
qua email chung
và nhập cổng
SCMS cho
UBCK , CIMS
cho HNX
P. Luật lập và
gửi báo cáo trên
SCMS

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 5
Thông tư
155

Lập thành 02 bản:
- 01 bản đầy đủ thông
tin để gửi cho HOSE,
HNX và lưu hồ sơ
- 01 bản xóa thông tin cá
nhân để gửi cho
HOSE, HNX và công
bố thông tin

CBTT/SGD
HCM-03
kèm theo
Quy chế
CBTT của
HOSE
Phụ lục 1 và
2 Thông tư
146/2014/T
T-BTC

Lập thành 02 bản:
- 01 bản báo cáo theo
mẫu
- 01 bản dữ liệu điện tử
định dạng excel

Tham khảo
các quy định
tại Luật
PCRT và
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

điện tử

9

Báo cáo định kỳ đầu năm về
tình hình thanh toán lãi, gốc
của trái phiếu

Trước ngày 30/1

Văn bản
giấy

Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các
Ngân hàng và tổ chức tài
chính)

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. Luật gửi Báo
cáo qua email
chung
QTRR lập

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. LuậtCBTT
qua email chung
và báo cáo trên
SCMS
GDĐT lập

Văn bản
điện tử

HNX

UBCKNN
Báo cáo quản trị rủi ro

Trước ngày 31/1

10

Báo cáo về hoạt động giao
dịch chứng khoán trực tuyến

Trước ngày 31/1

Trước ngày 31/1

12

Ghi chú

Nghị định
116/2013/N
Đ-CP
Phụ lục số 3
Thông tư
211

Phụ lục
Quyết định
105

Phụ lục 10
Thông tư 87

P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
SCMS

11

Báo cáo hạ tầng CNTT kết
nối đến HNX

Nguồn vốn lập

Mẫu

IT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và nhập cổng
CIMS cho HNX

Văn bản
giấy

Mẫu 01 Phụ
lục Quyết
định 525

THÁNG 2
1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai

Văn bản
điện tử

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên

KT lập

Phụ lục
XVII Thông

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
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Nội dung
chứng khoán của NĐT

hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần

Hình thức
SCMS

Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 1

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 1

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Nơi nhận

Văn bản
giấy

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng
2

3

Thời gian báo
cáo/CBTT

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

5

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách

Trước ngày làm
việc thứ năm của

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy

P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Mẫu

việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

LK lập
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P.Luật CBTT qua
email chung, báo
cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

LK lập và tự gửi
đi

Ghi chú

tư 210

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật CBTT
thực hiện báo
cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục 04
Quyết định
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Nội dung
hàng trong tháng 1

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

tháng
Văn bản
điện tử

6

7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 1

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 1

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8

UBCKNN

Ghi chú

04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

HNX (P.QLTV)
TTLKVN

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động đầu tư
theo chỉ định cho nhà đầu tư
nước ngoài

Mẫu

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 1

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự

Văn bản
giấy

10

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 1

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/1

Trước ngày 10/2

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

DVCK lập

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
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Nội dung
Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 1

Thời gian báo
cáo/CBTT
Ngày 15/2

13

Hình thức
Văn bản
điện tử

Nơi nhận
Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 1

Trước ngày 20/2

14

Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

Văn bản
điện tử

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

IB lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

THÁNG 3

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng
2

3

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 2

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Văn bản
điện tử

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

LK lập
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

27

STT

Nội dung
Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 2

Thời gian báo
cáo/CBTT
Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Hình thức
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

4

Nơi nhận
UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS
HOSE (P.QLTV)
HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử
Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 2

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

5

UBGSTCQG

Văn bản
giấy

HOSE (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
Xem Phụ lục 3
của Quy chế

6

7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

LK lập và tự gửi
đi

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Ghi chú

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

P.Luật CBTT qua
email chung, báo
cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

TTLKVN
Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Mẫu

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch

28

STT

Nội dung

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 2

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản
hoặc dữ liệu
điện tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 2

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 2

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự

Văn bản
giấy

9

10

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8
Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 2

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

29

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 28/2

Trước ngày 10/3

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 2

Ngày 15/3

13

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 2

Trước ngày 20/3

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

UBCKNN trên SCMS

Văn bản
giấy

UBGSTCQG

Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBCKNN (Vụ QLKDCK, BBT
Website) trên SCMS

KT lập

14

Báo cáo tài chính năm kiểm
toán
15

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
thống CIMS

Trước ngày 31/3
cho BCTC riêng và
hợp nhất

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Đối với BCTC hợp
nhất năm kiểm

Văn bản
giấy

UBGSTCQG

HNX

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
- Phải công bố phụ lục
kèm theo thuyết minh
BCTC nếu trong thuyết
minh có chỉ dẫn đến phụ

30

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT
toán có thể được
UBCK xem xét cho
gia hạn đến trước
ngày 10/4

Hình thức
Văn bản
giấy

Nơi nhận
HOSE (P.QLTV, P.NY)
HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy

UBGSTCQG

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX
P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi CBTT,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty,
Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho SGDCK TP.
HCM

Mẫu

Ghi chú
lục.
- Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với bên
liên quan, phải có báo cáo
các bộ phận.
Giải trình nguyên nhân khi
xảy ra một trong các
trường hợp sau:
- Lợi nhuận sau thuế
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ
10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
- Lợi nhuận sau thuế
trong kỳ báo cáo bị lỗ;
hoặc chuyển từ lãi ở kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại
- Số liệu, kết quả hoạt
động kinh doanh lũy kế từ
đầu năm tại báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh
trong báo cáo tài chính
quý 4 đã công bố so với
báo cáo tài chính năm
được kiểm toán có sự
chênh lệch từ 5% trở lên;
hoặc chuyển từ lỗ sang lãi

31

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
hoặc ngược lại;

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính năm tại thời điểm 31/12
được kiểm toán bởi công ty
kiểm toán được chấp thuận

Cùng thời điểm
công bố BCTC
riêng năm kiểm
toán

Tương tự BCTC năm kiểm toán

Báo cáo tổng hợp tình hình
hoạt động kinh doanh TPCP

Trước ngày 31/3

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

16

17

HNX

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên hệ
thống SCMS,
nhập cổng CIMS
cho HNX và gửi
nội dung cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục số
02 Thông tư
234

THÁNG 4

1

2

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp

32

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

3

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 3

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 3

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 3

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

LK lập và tự gửi
đi

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định

HNX (P.QLTV)

TTLKVN

6

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

TTLKVN

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

33

STT

7

Nội dung
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 3
và Quý II

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Văn bản
điện tử

Mẫu
25

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản
và dữ liệu
điện tử

HOSE, HNX, UBCKNN

MGNN lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Phụ lục 5
Thông tư
123

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) nhập cổng
CIMS cho HNX

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

9

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 3

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

HNX
DVCK và Tự

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố. Báo cáo quý có thể
nộp chậm nhất 10 ngày
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

6
Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 3

Ghi chú

Phụ lục

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
doanh, Nhân sự

Nơi nhận

tháng
Văn bản
giấy

10

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 3

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
DVCK lập

HNX

P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/3

Trước ngày 10/4

11

12

13

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 3 và Quý I

Ngày 15/4

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy

KT lập

UBCKNN trên SCMS

P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

UBGSTCQG

HNX

Ngân hàng Nhà nước
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

(Vụ

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Ghi chú

05/QCTVP
S Quy chế
188

việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
- Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)
Báo cáo toàn bộ các chỉ
tiêu (báo cáo Quý). Thời
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
hạn: ngày 20 của tháng
đầu tiên sau quý

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 3

Trước ngày 20/4

Văn bản
giấy

14

Báo cáo tài chính Quý I của
công ty mẹ

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/4)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

15

Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBCKNN trên SCMS

KT lập

HOSE (P. QLTV, P.NY)

HNX (P.QLTV)

UBGSTCQG

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX
Ngoài ra P. Luật
gửi email thông
báo trước 03
ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty

Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

- Không phải kiểm toán
- Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
+ Phải công bố phụ lục
kèm theo theo thuyết
minh BCTC nếu trong
thuyết minh có chỉ dẫn
đến phụ lục.
+Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với các
bên liên quan, phải có
báo cáo bộ phận.
- Giải trình nguyên nhân
khi xảy ra một trong các
trường hợp sau:
+ Lợi nhuận sau thuế
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ
10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
+ Lợi nhuận sau thuế
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16

17

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC đầy đủ
bản tiếng Anh
cho P. Luật để
đăng tải lên
website công ty,
CBTT qua email
chung và gửi văn
bản giấy cho
SGDCK TP.
HCM

Báo cáo tình hình xử lý các
hợp đồng hỗ trợ vốn ngoài
nghiệp giao dịch ký quỹ

Cùng thời điểm
với BCTC Quý I
của công ty mẹ

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

KT lập

Báo cáo tài chính Quý I hợp
nhất

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/4)

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. Luật CBTT
qua email chung
KT lập

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Có thể được
UBCK xem xét cho
gia hạn đến ngày
30/4

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX

Mẫu

Ghi chú
trong kỳ báo cáo bị lỗ
hoặc chuyển từ lãi kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại

Công văn
732

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

Tương tự BCTC riêng
Quý I
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức
Văn bản
giấy

Nơi nhận
UBGSTCQG

Văn bản
điện tử

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty

Mẫu

Ghi chú

Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC đầy đủ
bản tiếng Anh
cho P. Luật để
đăng tải lên
website công ty,
CBTT qua email
chung và gửi văn
bản giấy cho
SGDCK TP.
HCM
Báo cáo thường niên
18

Chậm nhất là ngày
20/4 (sau 20 ngày
kể từ ngày công

Văn bản
giấy
Văn bản

UBCKNN (Ban QLKDCK, CBTT
của CTĐC)

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục 4
Thông tư
155

Thông tin tài chính trong
báo cáo thường niên phải
phù hợp với báo cáo tài
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT
bố BCTC năm
kiểm toán)

Hình thức
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Nơi nhận

HOSE (P. QLTV, P. NY)
HNX (P. QLTV)

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật CBTT
qua email chung,
nhập cổng CIMS
cho HNX và gửi
nội dung cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website, ấn
phẩm của công
ty

Mẫu

Ghi chú
chính năm được kiểm
toán.
Chuẩn bị đầy đủ số lượng
bản cứng/bản điện tử (tùy
theo yêu cầu) gửi HOSE
tham dự giải BCTN hàng
năm.

Lưu trữ ít nhất
10 năm tại trụ sở
chính

THÁNG 5

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng
2

3

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của

Văn bản
giấy

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

LK lập.

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

Phụ lục VII
Thông tư
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Nội dung

STT
tháng 4

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 4

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

tháng

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 4

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
. P. Luật thực
hiện gửi báo cáo

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

6

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

TTLKVN

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

HNX (P.QLTV)

Ghi chú

123

LK lập và tự gửi
đi

TTLKVN
Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD

Mẫu
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7

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 4

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

P. Luật CBTT
qua email chung

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 4
9

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Mẫu
Phụ lục 5
Thông tư
123

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8
Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
MGNN lập

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

HNX

P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

UBCKNN

DVCK và Tự
doanh, Nhân sự

Ghi chú

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp
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10

Nội dung

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 4

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Hình thức

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

HNX

Trước ngày 10/5

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 4

Ngày 15/5

13

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Trước ngày 20/5

Văn bản
giấy

14
Văn bản
điện tử

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 4

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 30/4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
thống CIMS

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Ghi chú

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

THÁNG 6

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng
2

3

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 5

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 5

4

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

KT lập

UBGSTCQG

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Văn bản
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Nội dung

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 5

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Hình thức
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

Nơi nhận

HOSE (P.QLTV)

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
LK lập và tự gửi
đi

HNX (P.QLTV)

TTLKVN

6

7

8

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 5

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309
Mẫu 18/LKTV Quyết
định 02
Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Phụ lục 5
Thông tư
123

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập

Ghi chú

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK.
Danh sách phải căn cứ
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 5

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 5

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 5

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

11

Trước ngày 10/6

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

UBCKNN trên SCMS

KT lập

UBGSTCQG

P. Luật CBTT
qua email chung

Ghi chú
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

HNX

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/5

Mẫu

UBCKNN

Văn bản
giấy

9

10

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
cổng CIMS cho
HNX

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 5

Ngày 15/6

13

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 5

Trước ngày 20/6

Hình thức
Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy

Văn bản
giấy

14

15

Danh sách cổ đông nhà
nước, cổ đông chiến lược, cổ
đông lớn và cổ phiếu quỹ
công ty theo sổ cổ đông chốt
đến thời điểm gần nhất 31/05

Trước ngày 10/6

Văn bản
điện tử
Vẳn bản
giấy

Nơi nhận

HNX

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

HOSE

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

P. Luật lập và
gửi BC qua email
chung

CBTT/SGD
HCM-04
kèm theo
Quy chế
CBTT của
HOSE

Lập thành 02 bản:
- 01 bản báo cáo theo
mẫu
- 01 bản dữ liệu điện tử
định dạng excel

KT lập

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục

Số liệu báo cáo của ngày

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

Văn bản
điện tử

THÁNG 7

1

2

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng

Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy
Văn bản

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh

P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
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3

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 6

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 6

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận
doanh Chứng
SCMS

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 6
5

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

khoán)

trên
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Mẫu
Công văn
5432

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

HNX (P.QLTV)

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Ghi chú
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309
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6

7

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 6
và Quý III

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Hình thức

Văn bản
giấy

Nơi nhận

Mẫu

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản
hoặc dữ liệu
điện tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 6

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBCKNN

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Ghi chú

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố. Báo cáo quý có thể
nộp chậm nhất 10 ngày
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.
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Nội dung

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 6

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 6

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

Trước ngày 10/7

11

12

13

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 6 và Quý II

Ngày 15/7

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 30/6

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

HNX

Văn bản
giấy

9

10

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBCKNN trên SCMS
UBGSTCQG

HNX

- Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

KT lập

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

- UBGSTCQG

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 6

Trước ngày 20/7

Văn bản
giấy

14

15

Báo cáo chi tiết các khoản
phải thu lớn nhất tại thời điểm
30/6

Báo cáo tài chính Quý II của
công ty mẹ

16

Trước ngày 15/07

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/7)

Văn bản
điện tử
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBGSTCQG

KT lập

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung
UBCKNN trên SCMS

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

UBGSTCQG

Văn bản

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật CBTT
qua email chung

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX
Ngoài ra, P. Luật
gửi email thông
báo trước 03
ngày làm việc

Mẫu

Ghi chú

số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82

- Tài sản có (I): mục (2)
- Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)
Báo cáo quý: báo cáo
toàn bộ chỉ tiêu. Chậm
nhất ngày 20 của tháng
đầu tiên sau quý

Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Theo Công
văn
164/UBGST
CQG
Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

- Không phải kiểm toán
- Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
+ Phải công bố phụ lục
kèm theo theo thuyết
minh BCTC nếu trong
thuyết minh có chỉ dẫn
đến phụ lục.
+Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với các
bên liên quan, phải có
báo cáo bộ phận.
- Giải trình nguyên nhân

50

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

giấy

17

18

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty

Báo cáo tình hình xử lý các
hợp đồng hỗ trợ vốn ngoài
nghiệp giao dịch ký quỹ

Cùng thời điểm
với BCTC Quý II
của công ty mẹ

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho HOSE
KT lập

Báo cáo tài chính Quý II hợp
nhất

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/7)

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. Luật CBTT
qua email chung
KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung,

Mẫu

Ghi chú
khi xảy ra một trong các
trường hợp sau:
+ Lợi nhuận sau thuế
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ
10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
+ Lợi nhuận sau thuế
trong kỳ báo cáo bị lỗ
hoặc chuyển từ lãi kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại

Công văn
732

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư

Tương tự BCTC riêng
Quý II
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Có thể được
UBCK xem xét cho
gia hạn đến ngày
30/7

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Văn bản
giấy

UBGSTCQG

Văn bản
điện tử

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX

Mẫu

Ghi chú

334

P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty
Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho HOSE

52

STT

Nội dung
Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng

Thời gian báo
cáo/CBTT
Trước ngày 30/7

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận
UBCKNN trên SCMS

HOSE (P.NY)
HNX

19

Văn bản
điện tử

Bảng cung cấp thông tin về
quản trị công ty

Trước ngày 30/7

20

Văn bản
giấy

UBGSTCQG

HOSE

Văn bản
điện tử
Báo cáo quản trị rủi ro

Trước ngày 30/7

21

22

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật lập và
CBTT qua email
chung, CBTT và
báo cáo trên hệ
thống SCMS,
nhập cổng CIMS
cho HNX và gửi
nội dung cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty
P. Luật lập và
gửi BC qua email
chung

Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu
năm về tình hình thanh toán
lãi, gốc của trái phiếu

Trước ngày 30/7

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

Văn bản
giấy

Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các
Ngân hàng và tổ chức tài
chính)
UBCKNN

QTRR lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
SCMS
Nguồn vốn lập
P. Luật gửi Báo
cáo qua email
chung

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 5
Thông tư
155

Lập thành 02 bản:
- 01 bản đầy đủ thông
tin để gửi cho HOSE,
HNX, UBGSTCQG và
lưu hồ sơ
- 01 bản xóa thông tin cá
nhân để gửi cho
HOSE, HNX và công
bố thông tin

CBTT/SGD
HCM-03
kèm theo
Quy chế
CBTT của
HOSE
Phụ lục
Quyết định
105

Lập thành 02 bản:
- 01 bản báo cáo theo
mẫu
- 01 bản dữ liệu điện tử
định dạng excel

Phụ lục số
3 Thông tư
211

THÁNG 8
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STT

1

Nội dung
Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Hình thức

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

2

3

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 7

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Nơi nhận
UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Văn bản
giấy

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
thực hiện báo
cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN trên SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

Điều 68 và
Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HNX (P.QLTV)
4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
KT lập

UBGSTCQG

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Văn bản
giấy
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STT

Nội dung
Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 7

Thời gian báo
cáo/CBTT
Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

5

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản
giấy

HOSE (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
LK lập và tự gửi
đi

TTLKVN

6

7

8

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động đầu tư
theo chỉ định cho nhà đầu tư
nước ngoài

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 7

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Mẫu
Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung
DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

Ghi chú

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 7

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 7

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 7

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

Trước ngày 10/8

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động

Trước ngày làm

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Ghi chú
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

HNX

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/7

Mẫu

UBCKNN

Văn bản
giấy

9

10

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

kinh doanh TPCP

việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 7

Ngày 15/8

13

Hình thức
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBCKNN trên SCMS

KT lập

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 7

Trước ngày 20/8

Văn bản
giấy

14

Báo cáo tài chính bán niên
soát xét

15

Nơi nhận

Trong thời hạn 45
ngày đối với BCTC
riêng của công ty
mẹ và hợp nhất
soát xét (chậm
nhất là ngày 14/8)
Đối với BCTC hợp
nhất soát xét có
thể được UBCK
xem xét cho gia
hạn trong thời hạn
60 ngày (chậm
nhất ngày 29/8)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

UBGSTCQG

Văn bản
giấy

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
gửi đi

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng
CIMS/CBTT định
kỳ cho HNX
P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi CBTT,

Mẫu

Ghi chú

Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
- Phải công bố phụ lục
kèm theo thuyết minh
BCTC nếu trong thuyết
minh có chỉ dẫn đến phụ
lục.
- Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với bên
liên quan, phải có báo cáo
các bộ phận.
Giải trình nguyên nhân khi
xảy ra một trong các
trường hợp sau:
- Lợi nhuận sau thuế
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STT

Nội dung

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính bán niên soát xét
16

Thời gian báo
cáo/CBTT

Như báo cáo tài
chính bán niên
riêng soát xét

Hình thức

Văn
điện tử

bản

Văn
giấy

bản

Nơi nhận

UBCKNN trên SCMS
HOSE (P. QLTV, P.NY)
HNX (P.QLTV) trên CIMS
UBGSTCQG

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty
toàn bộ BCTC và
địa chỉ cung cấp
BCTC để nhà
đầu tư tham
khảo

Mẫu

Ghi chú
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ
10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
- Lợi nhuận sau thuế
trong kỳ báo cáo bị lỗ;
hoặc chuyển từ lãi ở kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại
Số liệu, kết quả hoạt động
kinh doanh lũy kế từ đầu
năm tại báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh
trong báo cáo tài chính
quý II đã công bố so với
báo cáo tài chính bán
niên soát xét có sự chênh
lệch từ 5% trở lên; hoặc
chuyển từ lỗ sang lãi hoặc
ngược lại;

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên hệ
thống SCMS,
nhập cổng CIMS
cho HNX và gửi
nội dung cho bộ

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
phận Quan hệ
nhà đầu tư và bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

THÁNG 9

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 8

Trong vòng 03
ngày làm việc sau
ngày 31/8 và ngày
15/9

Văn bản
giấy

2

3

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 8
4

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Văn bản
giấy

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

KT lập
P. Luật CBTT
thực hiện báo
cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận
HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 8

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

UBGSTCQG

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

HNX (P.QLTV)

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

7

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động đầu tư
theo chỉ định cho nhà đầu tư
nước ngoài

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 8

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

8

6

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung
DVTC lập
P. Luật CBTT

Ghi chú

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

LK lập và tự gửi
đi

HOSE (P.QLTV)

TTLKVN
Văn bản
giấy

Mẫu

Phụ lục 1
Quyết định

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 8

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 8

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 8

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Mẫu
87/QĐUBCK

điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK

Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

Ghi chú

Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.

UBCKNN

Văn bản
giấy

9

10

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc
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Nội dung

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/8

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trước ngày 10/9

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 8

Trước ngày 15/9

13

Hình thức

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Nơi nhận

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Trước ngày 20/9

Văn bản
giấy

14

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 8

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
- Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục

Số liệu báo cáo của ngày

THÁNG 10

1

2

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần

Văn bản
điện tử

Trước 8 giờ sáng

Văn bản

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

Văn bản
giấy
UBCKNN (Vụ quản lý kinh

KT lập
P. Luật CBTT
thực hiện báo
cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
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3

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 9

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 9

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận
doanh Chứng
SCMS

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 9
5

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

khoán)

trên
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Mẫu
Công văn
5432

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN trên SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

HNX (P.QLTV)

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Ghi chú
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309
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6

7

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động đầu tư
theo chỉ định cho nhà đầu tư
nước ngoài

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng 9
và Quý IV

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Hình thức

Văn bản
giấy

Nơi nhận

Mẫu

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 9

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBCKNN

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Ghi chú

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK.
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố. Báo cáo quý có thể
nộp chậm nhất 10 ngày
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.
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Nội dung

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 9

Thời gian báo
cáo/CBTT

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Nơi nhận

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 9

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

Trước ngày 10/10

11

12

13

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 9 và Quý III

Ngày 15/10

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

DVCK lập
P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 30/9

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

HNX

Văn bản
giấy

9

10

Hình thức

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

KT lập
P. Luật CBTT

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
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Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản
giấy

Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 9

Trước ngày 20/10

Văn bản
giấy

14

Báo cáo tài chính Quý III của
công ty mẹ

15

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/10)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

UBCKNN trên SCMS

KT lập

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

UBGSTCQG

Văn bản
giấy

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX
Ngoài ra, P. Luật
gửi email thông
báo trước 03
ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để

Mẫu

Ghi chú

NHNN theo
Nghị định
82

- Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)
Báo cáo toàn bộ các chỉ
tiêu (báo cáo Quý). Thời
hạn: ngày 20 của tháng
đầu tiên sau quý

Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

- Không phải kiểm toán
- Yêu cầu đối với thuyết
minh BCTC:
+ Phải công bố phụ lục
kèm theo theo thuyết
minh BCTC nếu trong
thuyết minh có chỉ dẫn
đến phụ lục.
+Thuyết minh BCTC phải
trình bày cụ thể các nội
dung về giao dịch với các
bên liên quan, phải có
báo cáo bộ phận.
- Giải trình nguyên nhân
khi xảy ra một trong các
trường hợp sau:
+ Lợi nhuận sau thuế
TNDN tại Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh của
kỳ công bố thay đổi từ

66

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
đăng tải trên
website công ty

Mẫu

10% trở lên so với báo
cáo cùng kỳ năm trước
+ Lợi nhuận sau thuế
trong kỳ báo cáo bị lỗ
hoặc chuyển từ lãi kỳ
trước sang lỗ ở kỳ này
hoặc ngược lại

Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho HOSE

16

17

Báo cáo tình hình xử lý các
hợp đồng hỗ trợ vốn ngoài
nghiệp giao dịch ký quỹ

Cùng thời điểm
với BCTC Quý III
của công ty mẹ

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

KT lập

Báo cáo tài chính Quý III hợp
nhất

Trong vòng 20
ngày của quý tiếp
theo (chậm nhất là
ngày 20/1)

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN trên SCMS

P. Luật CBTT
qua email chung
KT lập

Văn bản
giấy

HOSE (P. QLTV, P.NY)

Văn bản
điện tử

HNX (P.QLTV)

Có thể được
UBCK xem xét cho
gia hạn đến ngày
30/1

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo và
CBTT trên
SCMS, nhập
cổng CIMS cho
HNX

Ghi chú

Công văn
732

Thông tư
155, Thông
tư 210 và
Thông tư
334

Tương tự BCTC riêng
Quý III
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức
Văn bản
giấy

Nơi nhận
UBGSTCQG

Văn bản
điện tử

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
P. Luật gửi email
thông báo trước
03 ngày làm việc
cho bộ phận
Quan hệ nhà đầu
tư và gửi công
bố thông tin,
BCTC cho bộ
phận Quan hệ
nhà đầu tư để
đăng tải trên
website công ty

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo

Trong vòng 30
ngày sau khi gửi
BCTC bản tiếng
Việt, KT lập và
gửi BCTC bản
tiếng Anh cho P.
Luật để đăng tải
lên website công
ty, CBTT qua
email chung và
gửi văn bản giấy
cho HOSE

THÁNG 11
1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc

Văn bản
điện tử

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

KT lập
P. Luật thực hiện

68

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng

ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 10

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

2

3

Báo cáo tình hình hoạt động
tháng 10

Chậm nhất ngày
làm việc thứ tư
của tháng

Hình thức

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

5

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 10

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản

P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

Mẫu

Phụ lục
Công văn
5432

LK lập.
P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS

Phụ lục 4
Thông tư
123

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên
SCMS

Xem Phụ lục 3
của Quy chế

Phụ lục
XXII Thông
tư 07

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

UBGSTCQG

HOSE (P.QLTV)

HNX (P.QLTV)

LK lập và tự gửi
đi

Ghi chú
cáo

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

HNX (P.QLTV)
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

4

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
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STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

điện tử

6

7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng
10

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

Văn bản
hoặc dữ liệu
điện tử

HOSE, HNX, UBCKNN

Văn bản
điện tử

P. Luật CBTT
qua email chung

Báo cáo hoạt động giao dịch
ký quỹ trong tháng 10

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập
P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8

UBCKNN

Ghi chú

04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN
Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Mẫu

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã
số giao dịch
Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.
Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK

70

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 10

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự

Văn bản
giấy

9

10

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Báo cáo tình hình đóng, mở,
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 10

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 31/10

Trước ngày 10/11

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

DVCK lập

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Phụ lục
06/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

DVCK lập và trình ký
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234

71

STT

Nội dung
Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 10

Thời gian báo
cáo/CBTT
Ngày 15/11

13

Hình thức
Văn bản
điện tử

Nơi nhận
Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 10

Trước ngày 20/11

Văn bản
giấy

14

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

Văn bản
điện tử

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung

IB lập
P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu

Ghi chú

Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

Phụ lục
XVII Thông
tư 210

Số liệu báo được chốt tại
thời điểm cuối ngày làm
việc liền trước ngày báo
cáo

Phụ lục
Công văn
5432

Số liệu báo cáo của ngày
thứ sáu tuần liền trước
hoặc của ngày giao dịch
cuối cùng của tuần liền
trước trong trường hợp
ngày thứ sáu rơi vào ngày
nghỉ lễ, tết

THÁNG 12

1

Báo cáo định kỳ về tình hình
tài khoản và tiền gửi giao dịch
chứng khoán của NĐT

Báo cáo tình hình môi giới,
giao dịch ký quỹ, tự doanh và
dòng tiền ngân hàng
2

3

4

Báo cáo hoạt động lưu ký
chứng khoán của NĐTNN
tháng 11

Báo cáo tình hình hoạt động

Trước mười sáu
(16) giờ thứ hai
hàng tuần hoặc
ngày làm việc đầu
tiên của tuần
Trước 8 giờ sáng
thứ hai hàng tuần
hoặc ngày làm
việc đầu tiên của
tuần

Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Chậm nhất ngày

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

Văn bản
điện tử
Văn bản

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

UBCKNN (Vụ quản lý kinh
doanh Chứng khoán) trên
SCMS

KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SCMS
KSNV và KT lập
P. Luật thực hiện
báo cáo trên hệ
thống SC MS

UBCKNN (Ban Quản lý quỹ)

LK lập.

UBCKNN (Vụ QLKDCK) trên

P. Luật thực hiện
gửi báo cáo trên
hệ thống FIMS
Xem Phụ lục 3

Phụ lục 4
Thông tư
123

Phụ lục

72

Nội dung

STT
tháng 11

Thời gian báo
cáo/CBTT
làm việc thứ tư
của tháng

Hình thức
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy

Nơi nhận
SCMS
HOSE (P.QLTV)
HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Báo cáo tình hình đóng, mở,
uỷ quyền tài khoản của khách
hàng trong tháng 11

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

5

UBGSTCQG

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT
của Quy chế

6

7

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
giấy

Phụ lục 04
Quyết định
04
Phụ lục
04/QCTV
Quyết định
309

TTLKVN

LK lập và tự gửi
đi

Mẫu 16,
17/LK-TV
Quyết định
25

UBCKNN

MGNN lập

Phụ lục 5
Thông tư
123

HNX (P.QLTV)

Văn bản
điện tử

Trước ngày làm
việc thứ năm của
tháng

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Công văn yêu cầu
164/UBGSTCQG ngày
22/9/2015

LK lập và tự gửi
đi

HOSE (P.QLTV)

P. Luật CBTT
qua email chung

Ghi chú

XXII Thông
tư 07

P. Luật CBTT
qua email chung,
báo cáo trên hệ
thống SCMS và
nhập cổng CIMS
cho HNX

TTLKVN
Báo cáo xác nhận số dư
chứng khoán tổng và chi tiết
theo từng khách hàng tại
TVLK theo số liệu do VSD
cung cấp theo quy định tại
Quy chế hoạt động lưu ký
chứng khoán của VSD
Báo cáo hoạt động quản lý
danh mục đầu tư, đầu tư theo
chỉ định cho nhà đầu tư nước
ngoài

Mẫu

Kèm theo bản sao các
hợp đồng mới phát sinh
trong kỳ kèm theo Giấy
chứng nhận đăng ký mã

73

STT

Nội dung

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu

Ghi chú
số giao dịch

Danh sách chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ tháng
11

Trước ngày giao
dịch thứ năm của
tháng

Văn bản và
dữ liệu điện
tử

HOSE, HNX, UBCKNN

P. Luật CBTT
qua email chung
(tách email riêng
cho từng nơi
nhận) và nhập
cổng CIMS cho
HNX

8
Báo cáo hoạt động quangiao
dịch ký quỹ trong tháng 11

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh CKPS tháng 11

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

Trong vòng 10
ngày đầu tiên của
tháng

Báo cáo tình hình đóng, mở,

Trong vòng 10

Văn bản

Phụ lục 1
Quyết định
87/QĐUBCK

Đưa vào nội dung của
Báo cáo hoạt động tháng.
Nếu UBCK hoặc SGDCK
yêu cầu khác, có thể lập
riêng.

Phụ lục
05/QCTVP
S Quy chế
188

Các BP phải gửi báo cáo
cho P. Luật tổng hợp
trong vòng 5 ngày làm
việc, NS cung cấp thông
tin Mục I, Tự doanh cung
cấp thông tin Mục III.3,
còn lại thông tin DVCK
cung cấp

Phụ lục

DVCK lập và trình ký

HNX
DVCK và Tự
doanh, Nhân sự
P Luật tổng hợp,
trình ký và nhập
báo cáo trên hệ
thống CIMS
HNX

Công bố trên website của
Công ty định kỳ hàng
tháng, và tùy từng thời
điểm theo yêu cầu của
UBCK hoặc SGDCK.
Danh sách phải căn cứ
trên Danh mục được
phép ký quỹ do HNX công
bố.

UBCKNN

Văn bản
giấy

9

10

Văn bản
điện tử có
chữ ký số

DVTC lập

DVCK lập
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STT

Nội dung
ủy quyền tài khoản giao dịch
và tài khoản bù trừ CKPS
tháng 11

Thời gian báo
cáo/CBTT
ngày đầu tiên của
tháng

Hình thức

Nơi nhận

điện tử có
chữ ký số

P Luật nhập báo
cáo trên hệ
thống CIMS

Văn bản
giấy
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính tại thời điểm 30/11

Trước ngày 10/12

11

12

Báo cáo tình hình hoạt động
kinh doanh TPCP

Trước ngày làm
việc thứ mười của
tháng

Báo cáo tình hình tài sản có,
tài sản nợ tháng 11

Ngày 15/12

13

Văn bản
điện tử có
chữ ký số
Văn bản
giấy và file
dữ liệu
Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử
Văn bản
điện tử

Trước ngày 20/12

Văn bản
giấy

14

15

UBCKNN trên SCMS

UBGSTCQG

HNX

Danh sách cổ đông nhà
nước, cổ đông chiến lược, cổ
đông lớn và cổ phiếu quỹ
công ty theo sổ cổ đông chốt

Trước ngày 10/12

Văn bản
điện tử
Vẳn bản
giấy
Văn bản

KT lập
P. Luật CBTT
qua email chung
và báo cáo trên
hệ thống SCMS
Lưu ký lập và tự
gửi đi

Ngân hàng Nhà nước (Vụ
Chính sách tiền tệ)
UBGSTCQG

KT lập

UBCKNN (Vụ Quản lý Phát
hành)
Email: phathanh@ssc.gov.vn

IB lập

HOSE

P. Luật lập và
gửi BC qua email
chung

Văn bản
giấy
Báo cáo hoạt động đấu giá cổ
phần hóa tháng 11

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

P. Luật CBTT
qua email chung

P. Luật CBTT
qua email chung

Mẫu
06/QCTVP
S Quy chế
188

Ghi chú
trong vòng 6 ngày làm
việc

Phụ lục 5
Thông tư
165

Phụ lục 1
Thông tư
234
Phụ lục III
Biểu mẫu
số 3.4
NHNN theo
Nghị định
82
Biểu mẫu
theo Công
văn 6523

Chỉ báo cáo một số chỉ
tiêu (báo cáo tháng):
- Tài sản có (I): mục (2)
Tài sản nợ (II): mục (1),
(2), (4)

CBTT/SGD
HCM-04
kèm theo
Quy chế

Lập thành 02 bản:
- 01 bản báo cáo theo
mẫu
- 01 bản dữ liệu điện tử

75

STT

Nội dung
đến thời điểm gần nhất 30/11

Thời gian báo
cáo/CBTT

Hình thức
điện tử

Nơi nhận

Bộ phận phụ
trách/Phƣơng
thức báo
cáo/CBTT

Mẫu
CBTT của
HOSE

Ghi chú
định dạng excel
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2. CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và về việc họp ĐHĐCĐ:
2.1 CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông:
- Báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho
VSD, HOSE, UBCKNN, đồng thời gửi CBTT chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. Tài liệu gửi CBTT bao gồm:
 Công văn CBTT theo mẫu CBTT/SGDHCM-02 kèm theo Quy chế CBTT của HOSE;
 Nghị quyết/Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực quyền cho cổ đông hiện hữu;
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền theo mẫu của VSD;
 Các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan khác (nếu có).
- Trường hợp hủy nội dung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền liên quan đến tỷ lệ thực hiện và ngày đăng ký cuối cùng đối với
các trường hợp phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch
không hưởng quyền theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán của HOSE, phải thực hiện CBTT và gửi thông báo cho HOSE nêu rõ lý do
hủy chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng, phải gửi cho HOSE các tài liệu sau:
 01 bản tóm tắt sổ cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo mẫu CBTT/SGDHCM-09 kèm theo Quy chế CBTT của
HOSE;
 01 bản dữ liệu điện tử định dạng excel danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
2.2 CBTT về việc họp ĐHĐCĐ:
- Công ty phải công bố đầy đủ trên website, UBCKNN, SGDCK về việc họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại
diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành
viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề
trong chương trình họp và hướng dẫn truy cập tài liệu cho các cổ đông trước khi khai mạc họp ĐHĐCĐ thường niên chậm nhất là 15 ngày trước
ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết
thúc Đại hội đồng cổ đông.
- Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ và
CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định mục 2.1 nêu trên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ bất thường, Công ty thực hiện CBTT tương tự như họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản, Công ty phải công bố trên website, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo
nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết chậm nhất 10 ngày trước ngày hết hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến.
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3. Báo cáo và CBTT bất thƣờng:
STT

Nội dung

Hình thức

Nơi nhận

Mẫu

Ghi chú

BÁO CÁO/CBTT TRONG THỜI HẠN 24H
(kể từ thời điểm phát sinh sự kiện, không phụ thuộc ngày làm việc hay ngày nghỉ)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT
ĐHĐCĐ thông qua HĐ sáp nhập với một cty khác; quyết định hợp nhất, chia,
tách, giải thể, chuyển đổi công ty;
Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; thay đổi tên công ty, con dấu công
ty, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
Quyết định tăng thêm, ngừng hoặc rút bớt một hoặc một số loại hình kinh doanh
và dịch vụ chứng khoán được cấp giấy phép;
Quyết định lập hay đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch
hoặc đại lý nhận lệnh; thay đổi tên và địa điểm trụ sở chính, thay đổi địa điểm văn
phòng đại diện, chi nhánh, phòng giao dịch;
Thông qua các Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm Nghị quyết của ĐHĐCĐ, biên
bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản). Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố
thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải
là cổ đông lớn;
Quyết định của HĐQT mua hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ
phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực
hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu; quyết định chào bán chứng
khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán chứng khoán
của công ty;
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị liên quan đến việc
góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với
giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo
tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất
được soát xét; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng vốn
điều lệ của công ty nhận vốn góp (xác xác định theo vốn điều lệ của tổ chức nhận
vốn góp trước thời điểm góp vốn); mua bán tài sản có giá trị từ mười lăm phần

Phải nêu rõ
nội dung,
nguyên nhân
sự kiện xảy ra,
kế hoạch và
các giải pháp
khắc phục
(nếu có)
Văn bản điện
tử có chữ ký
số
Văn bản giấy
Văn bản điện
tử
NQ kèm theo
BB họp hoặc
BB
kiểm
phiếu

- UBCKNN trên SCMS
- HOSE (P. QLTV, P. NY)
- HNX (P. QLTV)

CBTT/SGDH
CM-02

Các chỉ tiêu về
vốn góp của
chủ sở hữu,
tổng tài sản tại
báo cáo tài
chính để thực
hiện công bố
thông tin theo
quy định tại
Thông tư
155/2015/TTBTC được
xem xét là số
nhỏ hơn giữa
BCTC riêng và
BCTC hợp
nhất
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1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
2

2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

3.3

trăm (15%) tổng giá trị tài sản công ty;
Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT về mức cổ tức được trả; hình thức trả cổ tức, thời
gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;
Quyết định của ĐHĐCĐ phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi;
Nghị quyết của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường;
Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty
dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết
hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn
đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết
hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;
Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên
quan.
CÓ BIẾN ĐỘNG VỀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Công ty có sự thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành
viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng
kế toán. Trong vòng 03 ngày làm việc sau đó, công ty gửi cho UBCKNN, SGDCK
bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo Phụ lục 03 Thông tư 155 và
danh sách người nội bộ và người có liên quan theo mẫu CBTT/SGDHCM-05 kèm
theo Quy chế CBTT của HOSE
Có quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với thành viên
HĐQT, BKS, TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính công ty,
Trưởng phòng kế toán
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
chứng khoán.
Công ty thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện
THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Khi có các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc
tình hình quản trị của Công ty;
Thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp;
QĐ vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ 30% vốn CSH trở lên tính theo
BCTC năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát
xét;
Trường hợp tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt từ 30% vốn chủ sở hữu
trở lên tính tại BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần
nhất được soát xét, công ty công bố thông tin về các quyết định vay thêm hoặc
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo
tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất
được soát xét;
Khi nhận được Giấy phép thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép
hoạt động của công ty được sửa đổi, bổ sung;
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (sử dụng mẫu
CBTT/SGDHCM-08 kèm theo Quy chế CBTT của HOSE):
- Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo
cáo UBCKNN về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành
chứng khoán
- Trường hợp công ty giao dịch cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo
kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về giao dịch cổ phiếu
quỹ
- Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương
trình lựa chọn của người lao động trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ
hoặc sửa lỗi giao dịch, công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên
của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố
thông tin
Sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD hoặc tình hình quản trị
Báo cáo kiểm toán có ý kiến loại trừ, không chấp nhận hoặc từ chối; công bố
công ty kiểm toán sau khi ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm; thay đổi công ty
kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng), từ chối kiểm toán viên, kết quả điều chỉnh
hồi tố BCTC; khi có giải trình liên quan đến các số liệu tài chính do công ty phải
CBTT theo quy định của pháp luật khác với số liệu tài chính tại BCTC được kiểm
toán;
Bị tổn thất từ 10% giá trị tài sản trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã
được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;
Bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn CSH trở lên tại báo cáo tài chính năm gần
nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét
Lâm vào tình trạng phá sản; quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền;
Có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của cty; có kết luận
của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế
Tạm ngừng hoạt động; quyết định của cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt
động, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép
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3.14
3.15

3.16

3.17
4

4.1

hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu
cầu của chính công ty;
Được chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại SGDCK nước ngoài
Khi nhận được quyết định của UBCKNN về việc việc xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty, người
hành nghề chứng khoán của công ty
Khi nhận được quyết định của UBCKNN về việc đặt công ty vào diện kiểm soát,
kiểm soát đặc biệt hoặc đưa ra khỏi diện kiểm soát, kiểm soát đặc biệt; đình chỉ
hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động,
tạm ngừng hoạt động
Khi nhận được quyết định chấp thuận của UBCKNN đóng, thành lập văn phòng
đại diện, chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước hoặc nước ngoài
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Thành viên hoặc khách hàng của thành viên nắm giữ vị thế đạt 50% mức giới
hạn vị thế đối với từng sản phẩm phái sinh; Hoặc sau khi thành viên hoặc khách
hàng của thành viên giảm vị thế xuống dưới mức báo cáo

4.3
4.4
4.5

Có khách hàng mất khả năng thanh toán và thành viên buộc phải đóng vị thế của
khách hàng bắt buộc
Bị đình chỉ một hoặc một số hoạt động hoạt động kinh doanh chứng khoán;
Bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;
Bị mất khả năng thanh toán hoặc có khả năng phá sản, giải thể;

4.6

Các trường hợp khác theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm

4.2

Văn bản điện
tử có chữ ký
số
Văn bản giấy

HNX
P. Luật nhập dữ liệu CBTT
trên hệ thống CIMS –
TVPS_BC bất thường_ BC
vị thế

Phụ
lục
07/QCTVPS
ban hành kèm
theo Quy chế
188

DVCK lập và
trình ký trong
vòng 18 giờ kể
từ khi phát
sinh
P. Luật lập và
trình ký trong
vòng 18 giờ kể
từ khi phát
sinh

HNX
P. Luật nhập dữ liệu CBTT
trên hệ thống CIMS –
TVPS_BC bất thường_ BC
bất thường khác

BÁO CÁO/CBTT TRONG THỜI HẠN 01 NGÀY LÀM VIỆC
1
2

Hệ thống phục vụ cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán tại thành viên gặp
sự cố
Xảy ra các sự kiện liên quan đến hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ
gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng

Văn bản giấy
Văn bản điện
tử

TTLKCK VN

Theo
định
Quyết
02

quy
của
định

BÁO CÁO/CBTT TRONG THỜI HẠN 02 NGÀY LÀM VIỆC
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1

Trong các trường hợp:
- Sau khi phát hiện người có chứng chỉ hành nghề chứng
khoán vi phạm quy định của pháp luật, kèm theo biên bản
phát hiện vi phạm;
- Sau khi người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký kết
hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với công
ty kèm theo bản sao hợp đồng lao động, quyết định tuyển
dụng (đối với trường hợp tuyển dụng) và quyết định chấm
dứt hợp đồng lao động (đối với trường hợp nghỉ việc).

Nêu rõ lý do
thôi việc
UBCKNN (Vụ QLKDCK)
Văn bản giấy
Dữ liệu điện
tử

Thực hiện điều chỉnh thông
tin người hành nghề trên
SCMS

Phụ lục số VI
Thông tư 197

BÁO CÁO/CBTT TRONG THỜI HẠN 03 NGÀY LÀM VIỆC
Đầu tư vượt quá hạn mức quy định tại Điều 42 và Điều 44 Thông tư 210
1

2

Trường hợp có sự thay đổi người có liên quan của người nội bộ, phải báo cáo
cho HOSE về thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Văn bản điện
tử có chữ ký
số

UBCKNN (Ban QLKDCK,)

Văn bản giấy
Dữ liệu điện
tử

HOSE

CBTT/SGDH
CM-06

BÁO CÁO/CBTT TRONG THỜI HẠN 07 NGÀY LÀM VIỆC
Thực hiện nâng cấp lớn cho hệ thống vận hành dịch vụ giao dịch chứng khoán
trực tuyến; thực hiện những sửa chữa lớn cho hệ thống quản lý kinh doanh; hoặc
vận hành một hệ thống kỹ thuật và các nguyên tắc kinh doanh chứng khoán trực
tuyến tại một chi nhánh chưa từng thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến

Văn bản điện
tử có chữ ký
số
Văn bản giấy

UBCKNN
SGDCK

Theo quy
định của Điều
11.1 Thông
tư 87

BÁO CÁO/CBTT BẤT THƢỜNG KHÁC

1

2

- Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty công bố báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế
toán đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp
- Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, công ty công
bố báo cáo tài chính sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp đã
được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp
- Sau khi chia, tách, sáp nhập, nếu công ty là doanh nghiệp bị chia, bị tách hoặc
bị sáp nhập sẽ công bố Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán
Báo cáo danh sách các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho

Văn bản điện
tử có chữ ký
số

UBCKNN trên SCMS

Văn bản giấy

HNX

Văn bản điện

UBCKNN

HOSE

Theo

quy

82

Công ty trong vòng 03 (ba) ngày sau khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh
toán với ngân hàng thương mại

tử có chữ ký
số

định tại Điều
50.6 Thông
tư 210

CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƢỚC NGOÀI
CBTT về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở
hữu nước ngoài
1

STT

1

2

3

4. Báo cáo và CBTT theo yêu cầu:
Thời gian báo
Nội dung
cáo
Trong
những
Có thông tin liên quan đến cty ảnh trường hợp cần
hưởng nghiêm trọng đến lợi ích thiết nhằm bảo
hợp pháp của NĐT
vệ lợi ích của
Có thông tin liên quan đến cty ảnh nhà đầu tư
hưởng lớn đến giá CK và cần phải hoặc để đáp
ứng yêu cầu
xác nhận thông tin đó
Công bố về các thay đổi liên quan báo cáo của cơ
đến địa chỉ trụ sở chính, chi quan có thẩm
nhánh, các đại lý nhận lệnh, các quyền
nội dung liên quan đến phương
thức giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ
giao dịch, thời gian thanh toán,
phí giao dịch, các dịch vụ cung
cấp và danh sách những người
hành nghề chứng khoán của công
ty

Hình thức

Nơi nhận

Văn bản điện
tử có chữ ký
số (đối với
UBCKNN);
Văn bản điện
tử/Văn bản
giấy theo yêu
cầu của cơ
quan có thẩm
quyền

Cơ quan có
yêu cầu

Văn bản giấy

UBCKNN trên SCMS

Văn bản điện
đử

HOSE

Theo quy tại
Điều 8 và
Điều 13
Thông tư 123

HNX

Thời gian
CBTT
Trong vòng 24h
kể từ khi nhận
được yêu cầu
của UBCKNN,
SGDCK,
TTLKCK VN

Phƣơng tiện
CBTT
Website công ty
Phương tiện thông
tin đại chúng
Phương tiện CBTT
của
UBCKNN,
SGDCK

Tại trụ sở chính,
các chi nhánh,
phòng giao dịch và
đại lý nhận lệnh

Mẫu

Ghi chú
Nội dung CBTT phải
nêu rõ sự kiện được
UBCKNN, SGDCK,
yêu cầu công bố;
nguyên nhân và đánh
giá của công ty về
mức độ xác thực của
sự kiện đó, giải pháp
khắc phục (nếu có).
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4

5

Công khai thông tin cho nhà đầu
tư về các hình thức dịch vụ;
phương thức đặt lệnh, nhận lệnh,
thực hiện lệnh; mức phí giao dịch;
danh sách thành viên HĐQT,
BGĐ; địa chỉ trụ sở giao dịch, chi
nhánh và những thay đổi liên
quan đến các nội dung này.
Báo cáo hoạt động giao dịch ký
quỹ trong tháng có liên quan theo
yêu cầu

Điều 14.2 Quyết định
số 87/QĐ-UBCK hiệu
lực
từ
ngày
01/04/2017
SGDCK có quyền
yêu cầu thành viên
giao dịch báo cáo
bằng văn bản trong
đó nêu rõ nội dung và
thời hạn báo cáo theo
Điều 8.3 Quy chế 188

Báo cáo theo yêu cầu của HNX
liên quan đến thị trường chứng
khoán phái sinh
6

STT

5. Các trƣờng hợp khác phải báo cáo và CBTT:
Thời gian báo
Nội dung
cáo/CBTT

Hình
thức

Nơi nhận

Mẫu

Ghi chú

CBTT VỀ GIAO DỊCH CỦA NGƢỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN
1

Khi có ý định giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ
phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu

Trước
ngày
thực hiện giao

Văn bản
giấy

UBCKNN
SGDCK

Đối với cổ
phiếu/ccq: Phụ lục

- Chỉ được bắt đầu tiến hành giao dịch sau
24h kể từ khi có CBTT từ phía SGDCK.

84

chuyển đổi của công ty đại chúng, công ty đầu tư
chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền
mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng kể cả trường
hợp chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch
của SGDCK (như các giao dịch cho hoặc được cho,
tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc
nhận chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái
phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, quyền mua
chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi...)
Không được đăng ký vừa mua vừa bán trong cùng
một đợt đăng ký và phải thực hiện giao dịch theo
đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký, chỉ được
đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo
cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó
Nếu đồng thời là cổ đông lớn thì thực hiện theo quy
định của người nội bộ.

dịch tối thiểu 03
ngày làm việc

10 Thông tư 155
Đối với quyền mua
CP/trái
phiếu
chuyển đổi/quyền
mua ccq: Phụ lục
11 Thông tư 155
Tổ chức niêm
yết/ĐKGD

UBCKNN
SGDCK

2

Hoàn tất giao dịch (bao gồm cả trường hợp kết thúc
trước thời hạn đã đăng ký)

3

Trường hợp không thực hiện giao dịch
thông báo

như

4

Trường hợp Công ty là người có liên quan của
người nội bộ của tổ chức niêm yết, đăng ký giao
dịch hoặc là người có liên quan của người nội bộ
của quỹ đại chúng niêm yết khi thực hiện sửa lỗi

đã

Trong thời hạn
03 ngày làm
việc kể từ ngày
hoàn tất giao
dịch giao dịch
chứng khoán

Trong vòng 03
ngày kể từ
ngày kết thúc
thời hạn dự
kiến giao dịch
Trong vòng 24
giờ, kể từ thời
điểm
hoàn
thành giao dịch

Văn bản
giấy

Văn bản
giấy

Tổ chức niêm
yết/ĐKGD

UBCKNN
SGDCK
Tổ chức niêm
yết/ĐKGD

Đối với cổ
phiếu/ccq: Phụ lục
12 Thông tư 155
Đối với quyền mua
CP/ trái phiếu
chuyển đổi/quyền
mua ccq: Phụ lục
13 Thông tư 155

- Thời hạn đăng ký giao dịch không quá 30
ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao
dịch
- Không được đồng thời đăng ký mua và
bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái
phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu
chuyển đổi của công ty đại chúng hoặc
chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ
của quỹ đại chúng trong cùng một đợt đăng
ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng
thời gian và khối lượng đã đăng ký

- Chỉ được đăng ký và thực hiện giao dịch
tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao
dịch
- Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch,
đối tượng đăng ký giao dịch không còn là
người nội bộ hoặc người có liên quan, thì
đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực
hiện báo cáo, công bố thông tin giao dịch
theo như quy định

Trình bày lý do không thực hiện được giao
dịch

UBCKNN
Văn bản
giấy

SGDCK
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giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc
chứng chỉ quỹ niêm yết

sửa lỗi.

5

Trường hợp giao dịch cổ phiếu của công ty con là
công ty đại chúng hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội của công ty (công đoàn, đoàn thanh
niên…) thực hiện giao dịch giao dịch cổ phiếu,
quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền
mua trái phiếu chuyển đổi của công ty

6

Công bố trên website của Công ty sau khi nhận
được các công bố thông tin, báo cáo liên quan đến
giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của
người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thực hiện
nghĩa vụ công
bố thông tin
như quy định
đối với người
nội bộ
Trong vòng 03
ngày làm việc
sau khi nhận
được các công
bố thông tin,
báo cáo của
người nội bộ và
người có liên
quan của
người nội bộ

7

Người nội bộ của công ty và người có liên quan khi
tham gia giao dịch chứng quyền dựa trên chứng
khoán cơ sở là cổ phiếu của chính công ty phải báo
cáo và công bố thông tin tương tự như khi tham gia
giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật về báo
cáo và công bố thông tin áp dụng đối với người nội
bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tổ chức niêm
yết/ĐKGD
hoặc công ty
quản lý quỹ

Bộ phận Hành chính sau khi nhận được
được công văn đến qua thư, fax hoặc email
về công bố thông tin, báo cáo giao dịch cổ
phiếu SSI của người nội bộ và người có
liên quan của người nội bộ  gửi ngay cho
P. Luật để phối hợp BP Quan hệ nhà đầu
tư đăng tải thông tin lên website công ty

Đăng tải
trên
website
công ty

Xem số thứ tự 1 và 2 phần CBTT về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

CBTT GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
1

2

Văn bản
giấy

Trước khi thực hiện mua/bán CP quỹ
công ty phải gửi tài liệu báo cáo mua/bán CP quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ

Trong thời hạn
bảy (07) ngày
làm việc kể từ
ngày UBCKNN

Văn bản
điện tử
có
chữ
ký số

UBCKNN,
SGDCK

Tài liệu theo quy
định tại Thông tư
162
Phụ lục 24 Thông
tư 162

Trừ trường hợp mua cổ phiếu quỹ để ổn
định thị trường theo kế hoạch đã được
UBCKNN chấp thuận
Giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu
quỹ được thực hiện ít nhất sau bảy (07)
ngày làm việc kể từ ngày công ty công bố
thông tin
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3

Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch

thông báo về
việc nhận được
đầy đủ tài liệu
báo cáo mua
lại cổ phiếu,
bán cổ phiếu
quỹ
Trong vòng 10
ngày làm việc
kể từ ngày kết
thúc giao dịch

Phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu, bán cổ
phiếu quỹ theo thời gian nêu trong bản
công bố thông tin nhưng tối đa không quá
ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực
hiện giao dịch

Phụ lục 25 Thông
tư 162

Trường hợp không thực hiện hết khối
lượng đăng ký phải giải trình nguyên nhân

CBTT VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NĐT SỞ HỮU TỪ 5% QUỸ ĐẠI CHÖNG

1

2

(tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, quỹ đại chúng)
Trong thời hạn
UBCKNN
07 ngày kể từ
ngày kể từ
SGDCK
ngày trở thành
Phụ lục 6 Thông tư
Khi trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn
hoặc
không
Công ty đại
155
còn là cổ đông
chúng/Tổ chức
Không áp dụng đối với trường hợp thay đổi
lớn (ngày hoàn
niêm yết/Đăng
tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đang lưu hành có
tất giao dịch
ký giao dịch
Văn bản
quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại
chứng khoán)
giấy
chúng giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc phát
Trong thời hạn
UBCKNN
hành thêm cổ phiếu.
07 ngày kể từ
Phụ lục 7 Thông tư
Khi có sự tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt ngày kể từ khi
SGDCK
155
quá 1% (kể cả trường hợp cho hoặc được cho, tặng có sự thay đổi
hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc
Công ty đại
nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát
chúng/Tổ chức
hành thêm...)
niêm yết/Đăng
ký giao dịch
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3

4

Công bố trên website của Công ty sau khi nhận
được các công bố thông tin, báo cáo liên quan đến
sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
SSI

Cổ đông lớn của SSI khi thực hiện chứng quyền làm
thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SSI phải báo cáo và
công bố thông tin tương tự như khi tham gia giao
dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật về báo cáo và
công bố thông tin đối với cổ đông lớn

Trong vòng 03
ngày làm việc
sau khi nhận
được báo cáo
liên quan đến
sự thay đổi tỷ
lệ sở hữu cổ
phiếu của cổ
đông lớn
Trong thời hạn
07 ngày kể từ
ngày kể từ
ngày trở thành
hoặc
không
còn là cổ đông
lớn hoặc kể từ
ngày kể từ khi
có sự thay đổi
vượt mức 1%

Bộ phận Hành chính sau khi nhận được
được công văn đến qua thư, fax hoặc email
về công bố thông tin, báo cáo giao dịch liên
quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
của cổ đông lớn SSI gửi ngay cho P.
Luậtđể phối hợp BPQuan hệ nhà đầu tư
đăng tải thông tin lên website công ty

Đăng tải
trên
website
công ty

UBCKNN

Phụ lục 6 Thông tư
155

SGDCK
Văn bản
giấy

Công ty đại
chúng/Tổ chức
niêm yết/Đăng
ký giao dịch

Phụ lục 7 Thông tư
155

CBTT BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ HOẶC BÁN CHỨNG KHOÁN CẦM CỐ
1

Thông báo thông báo cho khách hàng về việc bán
giải chấp chứng khoán hoặc bán chứng khoán cầm
cố

Thực hiện theo quy chế giao dịch ký quỹ của công ty

2

Công bố trên trang thông tin điện tử của công ty đối
với trường hợp bán chứng khoán của khách hàng là
người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Trước khi thực
hiện đặt lệnh
bán
chứng
khoán

Đăng tải
trên
website

Cuối ngày giao
dịch

Thực
hiện theo
quy chế
giao dịch
ký quỹ
của công
ty

3

Thông báo về kết quả giao dịch cho khách hàng để
khách hàng thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố
thông tin theo quy định pháp luật

Theo mẫu Công ty
quy định

Khách hàng bị
giải chấp

Bộ phận DVTC cung cấp thông tin cho P.
Luật và BP. Quan hệ nhà đầu tưđể phối
hợp đăng tải thông tin lên website công ty

Theo mẫu Công ty
quy định
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CBTT GIAO DỊCH CHÀO MUA CÔNG KHAI
1

- Trường hợp SSI là bên chào mua
- Trường hợp SSI là bên bị chào mua

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư 162

BÁO CÁO VỀ PHÕNG CHỐNG RỬA TIỀN

1

Trong thời gian
tối đa là 48 giờ,
kể từ thời điểm
phát sinh giao
dịch

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Văn bản
giấy

NHNN

Kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao
dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông
tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và
tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng
ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực
hiện.

CBTT CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1

Trong vòng 24
giờ kể từ thời
điểm phát sinh
thay đổi

Thay đổi thành viên bù trừ

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

SGDCK
UBCK

CBTT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN
1
2

3

4
5
6

Khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng
quyền
Khi nhận được quyết định chấp thuận niêm yết hoặc
quyết định thay đổi niêm yết hoặc quyết định hủy
niêm yết
Khi nhận được văn bản thông báo về tạm ngừng
giao dịch chứng quyền, đình chỉ chào bán chứng
quyền, hủy bỏ đình chỉ chào bán chứng quyền, hủy
bỏ chào bán chứng quyền
Khi tổ chức phát hành phải điều chỉnh giá thực hiện,
tỷ lệ chuyển đổi và các nội dung khác của chứng
quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 107
Khi tổ chức phát hành không đáp ứng được các điều
kiện chào bán chứng quyền
Quyết định thay đổi về ngân hàng lưu ký, ngân hàng
bảo lãnh thanh toán (nếu có) hoặc khi nhận được
thông báo ngân hàng lưu ký bị giải thể, phá sản

Trong vòng 24
giờ kể từ khi
xảy ra sư kiện

Văn bản
giấy
Văn bản
điện tử

SGDCK
UBCK
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7

hoặc bị kiểm soát đặc biệt theo quy định pháp luật
ngân hàng
Khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK nơi
tổ chức phát hành niêm yết chứng quyền về các sự
kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp
của nhà đầu tư; thông tin liên quan đến công ty ảnh
hưởng lớn đến giá chứng quyền và cần phải xác
nhận thông tin đó
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6. Nội dung và thời hạn gửi CBTT bằng tiếng Anh trên cổng thông tin điện tử của SGDCK TP.HCM theo Công văn đăng ký với HOSE:
STT
I.

Loại công bố thông tin
CBTT định kỳ

Thời hạn gửi CBTT

1

Báo cáo tài chính quý

Trong vòng 30 ngày

2

Báo cáo tài chính bán niên được soát xét

Trong vòng 30 ngày

3

Báo cáo tài chính năm được kiểm toán

Trong vòng 30 ngày

4

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Trong vòng 30 ngày

5

Báo cáo thường niên

Trong vòng 30 ngày

II.

Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT/ TGĐ

Đồng thời

2

Các sự kiện doanh nghiệp

Đồng thời

3

Thông tin tổ chức ĐHĐCĐ

Đồng thời

1

KT lập bản dịch tiếng Anh và gửi BP Quan hệ nhà đầu tư
đăng tải trên website công ty, P. Luật gửi email và bản
cứng (in 2 mặt) CBTT tiếng Anh cho HOSE
Tổ chức kiểm toán độc lập gửi bản dịch tiếng Anh cho BP
Quan hệ nhà đầu tư đăng tải trên website công ty và P.
Luật gửi email và bản cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE
Tổ chức kiểm toán độc lập gửi bản dịch tiếng Anh cho BP
Quan hệ nhà đầu tư đăng tải trên website công ty và P.
Luật gửi email và bản cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE
P. Luật lập bản dịch tiếng Anh và gửi BP Quan hệ nhà
đầu tư đăng tải trên website công ty và gửi email, bản
cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE
BP Truyền thông lập bản dịch tiếng Anh và gửi BP Quan
hệ nhà đầu tư đăng tải trên website công ty, P. Luật gửi
email và bản cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE

CBTT bất thƣờng 24 giờ

1

III.

Bộ phận phụ trách thực hiện

P. Luật lập bản dịch tiếng Anh và gửi BP Quan hệ nhà
đầu tư đăng tải trên website công ty và gửi email, bản
cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE
P. Luật và BP Truyền thông lập bản dịch tiếng Anh và gửi
BP Quan hệ nhà đầu tư đăng tải trên website công ty và
gửi email, bản cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE
P. Luật và BP Truyền thông lập bản dịch tiếng Anh và gửi
BP Quan hệ nhà đầu tư đăng tải trên website công ty và
gửi email, bản cứng CBTT tiếng Anh cho HOSE

CBTT theo yêu cầu
SGDCK TP.HCM/ UBCKNN yêu cầu

Trong vòng 2 ngày

BP Luật lập bản dịch tiếng Anh, gửi BP Quan hệ nhà đầu
tư đăng tải trên website công ty và gửi email, bản cứng
CBTT tiếng Anh cho HOSE

Lƣu ý: Tham khảo các mẫu CBTT song ngữ Anh Việt được quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và Quy chế công bố thông tin của HOSE
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Phụ lục 3
BẢN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN
(Kèm theo Quyết định số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
Nội dung

STT

BP chịu trách nhiệm

Thời hạn thực hiện

Báo cáo tình hình hoạt động tháng CTCK (Phụ lục XXII Thông tƣ 07)
Tổng hợp

P. Luật

Ngày làm việc thứ 4 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng

I.

Tình hình nhân sự và cổ đông của CTCK

1

Tình hình nhân sự

Phòng NS

2

Tình hình cổ đông nắm giữ từ 5% VĐL

P. Luật

II.

Tình hình mạng lƣới hoạt động

Phòng HC

III.

Tình hình hoạt động CTCK

1

Hoạt động môi giới chứng khoán

1.1

Môi giới chứng khoán niêm yết

BP KSNV

1.2

Môi giới chứng khoán chưa niêm yết

BP KT

1.3

Tổng phí môi giới thu được

BP LK + KT

1.4

Tình hình sửa lỗi giao dịch

BP LK

1.5

Báo cáo giao dịch ký quỹ

BP DVTC

2

Hoạt động tự doanh chứng khoán và đầu tư tài
chính

BP KT

Phƣơng thức BC/CBTT
qua email
Thông qua email CBTT
chung

Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng

92

3

Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

Nguồn vốn + IB

4

Hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư
chứng khoán

5

Tình hình tài chính CTCK

TVĐT (đối với hoạt động
TVĐT) + IB (đối với các hoạt
động còn lại)
BP KT

Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng
Ngày làm việc thứ 3 hàng
tháng

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của CTCK (Phụ lục XXIII Thông tƣ 07)
Tổng hợp

P. Luật

Ngày 15/1 hàng năm

I.

Tổ chức và nhân sự công ty trong năm

1

Tổ chức công ty

P. Luật

2

Tình hình nhân sự công ty

Phòng HC-NS

II.

Tỷ lệ sở hữu của CĐ nắm giữ từ 5%, 10%,
50%, 75% VĐL

P. Luật

III.

Vốn điều lệ và các chỉ tiêu an toàn tài chính

KT

Ngày 10/1 hàng năm

IV.

Cơ sở vật chất

Phòng HC-NS

Ngày 10/1 hàng năm

V.

Hoạt động của CTCK

1

Hoạt động môi giới chứng khoán
KSNV

Ngày 10/1 hàng năm

1.1

Số lượng tài khoản

1.2

Giao dịch tài khoản môi giới trong năm

Ngày 10/1 hàng năm

Ngày 10/1 hàng năm

a.

Tình hình giao dịch chứng khoán niêm yết

LK

Ngày 10/1 hàng năm

b.

Môi giới chứng khoán chưa niêm yết

KT

Ngày 10/1 hàng năm

1.3

Tổng phí môi giới thu được trong năm

LK + KT

Ngày 10/1 hàng năm

1.4

Tình hình sửa lỗi giao dịch môi giới

LK

Ngày 10/1 hàng năm

2

Hoạt động tư doanh chứng khoán

KT

Ngày 10/1 hàng năm

3

Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

Nguồn vốn + IB

Ngày 10/1 hàng năm

4

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư

Ngày 10/1 hàng năm

5

Các hoạt động khác trong năm
KT

Ngày 10/1 hàng năm

Hoạt động repo chứng khoán

Thông qua email CBTT
chung
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Hoạt động tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết

IB

Hoạt động tư vấn và dịch vụ khác

IB

Ngày 10/1 hàng năm
Ngày 10/1 hàng năm

Báo cáo thƣờng niên (Phụ lục số 4 TT 155)
Tổng hợp

Thông qua email CBTT
chung

Truyền thông

Ngày 25/3 hàng năm

I.

Thông tin chung

1

Thông tin khái quát

Truyền thông

Ngày 1/3 hàng năm

2

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Truyền thông

3

Phòng HC-NS

Ngày 1/3 hàng năm
Ngày 1/3 hàng năm

4

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh
doanh và bộ máy quản lý
Định hướng phát triển

Truyền thông

Ngày 1/3 hàng năm

5

Các rủi ro

QTRR

Ngày 1/3 hàng năm

II.

Tình hình hoạt động trong năm

1

Tình hình kinh doanh

KT + Truyền thông

Ngày 1/3 hàng năm

2

Tổ chức và nhân sự

Phòng HC-NS

Ngày 1/3 hàng năm

3

Tình hình đầu tư

Tự doanh

Ngày 1/3 hàng năm

4

Tình hình tài chính

KT

Ngày 1/3 hàng năm

5

P. Luật

6

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ
sở hữu
Báo cáo phát triển bền vững

III.

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Thư ký BGĐ + Truyền thông

1

Báo cáo tình hình tài chính

2

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3

Những tiến bộ công ty đã đạt được

4

Kế hoạch phát triển trong tương lai

5

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về
môi trường và xã hội của công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động
của Công ty

Ngày 1/3 hàng năm
Truyền thông
Ngày 1/3 hàng năm

IV.

Có thể tách riêng thành
một báo cáo độc lập

Ngày 1/3 hàng năm

Thư ký HĐQT + Truyền thông
Ngày 1/3 hàng năm
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V.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt
động của Công ty (trong đó có đánh giá liên
quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội)
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động
của Ban Giám đốc công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản
trị
Quản trị công ty

1

Hội đồng quản trị

2

Ban kiểm soát

3

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm
soát
Báo cáo tài chính

1

2
3

VI.

Thư ký HĐQT

Ngày 1/3 hàng năm

KT

KT

Ngày 1/3 hàng năm

Các báo cáo khác
1.

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có
liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn

Người thực hiện giao dịch
(người nội bộ hoặc người có
liên quan, cổ đông lớn)

2.

Công ty bị tổn thất từ 10% giá trị tài sản trở lên;

KT

3.

Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần
hoặc vốn góp chiếm từ mười phần trăm (10%)
trở lên vốn điều lệ đã góp
Người được cấp CCHNCK làm việc hoặc ko
còn làm việc cho CTCK

GD-KT

HC-NS

Ngay sau khi xảy ra sự
việc

Thông qua email CBTT
chung

5.

Bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn CSH trở
lên

KT

Thông qua email CBTT
chung

6.

Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT

P. Luật

Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Trong thời hạn 24h từ khi
có Nghị quyết

4.

Tối thiểu 03 ngày trước
ngày giao dịch, chậm
nhất 03 ngày sau khi kết
thúc giao dịch hoặc sau
khi kết thúc thời hạn dự
kiến giao dịch mà không
tiến hành giao dịch
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc

Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung

Thông qua email CBTT
chung
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7.

Tài khoản của cty tại ngân hàng bị phong tỏa
hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau
khi bị phong tỏa

KT

Ngay sau khi xảy ra sự
việc

8.

Công bố về các thay đổi liên quan đến địa chỉ
trụ sở chính, chi nhánh, các đại lý nhận lệnh,
các nội dung liên quan đến phương thức giao
dịch, đặt lệnh, ký quỹ giao dịch, thời gian thanh
toán, phí giao dịch, các dịch vụ cung cấp và
danh sách những người hành nghề chứng
khoán của công ty
Vốn khả dụng

HC-NS

Công bố tại trụ sỏ chính,
các chi nhánh, phòng
giao dịch

KT

10.

Danh sách các ngân hàng thương mại cung cấp
dịch vụ thanh toán cho Công ty

KT

Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi ký hợp
đồng cung cấp dịch vụ
thanh toán với ngân hàng
thương mại

Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung

11.

Thay đổi thành viên HĐQT, TGĐ/P. TGĐ

Phòng Luật

Thông qua email CBTT
chung

12.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Phòng Luật

Thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu phá
sản doanh nghiệp
QĐ vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ
30% vốn CSH trở lên tính theo BCTC năm hoặc
bán niên gần nhất

Phòng Luật

Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc
Ngay sau khi xảy ra sự
việc

Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Giấy phép thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang
lưu hành
Sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD
hoặc tình hình quản trị
Báo cáo kiểm toán có ý kiến loại trừ, không
chấp nhận hoặc từ chối; công bố công ty kiểm
toán sau khi ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm;

Phòng Luật

Phòng Luật
Phòng Luật
Phòng Luật
Phòng Luật

Thông qua email CBTT
chung

Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung
Thông qua email CBTT
chung
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19.

thay đổi công ty kiểm toán, từ chối kiểm toán
viên, kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC
Các báo cáo còn lại

Theo phân công của BGĐ và
các quy định tại quy chế này
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Phụ lục 4
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
CỦA UBCKNN
(Kèm theo Quyết định số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
I. Quy định chung
1. Giải thích từ ngữ:
SCMS (Securities Company Management System) là Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công
ty chứng khoán của UBCKNN
Phần mềm hỗ trợ: Là phần mềm do UBCKNN cung cấp cho công ty chứng khoán dùng để
kết nối đến SCMS
Mật khẩu phức tạp: Là mật khẩu đáp ứng yêu cầu sau: có tối thiểu 8 ký tự; gồm tối thiểu 3
trong số 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A-Z), chữ cái viết thường (a-z), chữ số (0-9),
các ký tự khác trên bàn phím máy tính (~,!,…)
Chứng thư số công cộng: Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số công cộng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các
hoạt động công cộng
Token: Là thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để lưu trữ chứng
thư số công cộng và khóa bí mật của người sử dụng
2. Các yêu cầu khi thực hiện báo cáo và công bố thông tin trên SCMS
2.1 Các yêu cầu chung:
Công ty phải thực hiện cài đặt Phần mềm hỗ trợ do UBCKNN cung cấp trên máy tính của
công ty để thực hiện kết nối với SCMS
Công ty phải sử dụng Phần mềm hỗ trợ kết nối đến SCMS để khai báo những thông tin cơ
sở về công ty trên SCMS và cập nhật khi có thay đổi theo quy định của quy chế này
Công ty sử dụng tài khoản do UBCKNN cung cấp và chữ ký số công cộng có giá trị pháp lý
trong giao dịch điện tử của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên
SCMS
2.2 Các yêu cầu về thiết bị:
Máy tính sử dụng để cài Phần mềm hỗ trợ:
Cấu hình tối thiểu:
+ Bộ xử lý: Intel Dual Core 2.4Ghz
+ Bộ nhớ RAM: 2 GB DDR3
+ Dung lượng ổ cứng: 250 GB
Phần mềm cài đặt:
+ Hệ điều hành: Windows 7 hoặc cao hơn
+ Microsoft.NetFramework 4 sp 1
+ Microsoft Office 2007, 2010 hoặc cao hơn
Máy tính phải có địa chỉ IP cố định, được kết nối internet và mở các cổng 9000, 9001.
Thiết bị lưu chứng thư số công cộng (Token) do nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng
cấp.
2.3 Các yêu cầu về dữ liệu:
Định dạng file báo cáo và công bố thông tin:
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-

File biểu mẫu của các báo cáo được định dạng file Excel, không thay đổi tên sheet của các
biểu mẫu và các mã chỉ tiêu khi thực hiện báo cáo theo biểu mẫu quy định tại SCMS.
Các file đính kèm phải được định dạng file theo các dạng sau: PDF, EXCEL, WORD.
Định dạng font chữ: Thông tin nhập vào SCMS phải sử dụng Tiếng Việt với font chữ Tiếng
Việt Unicode TCVN 6909:2001.

Đặt tên file: Đặt tên ghi tóm tắt nội dung không quá 30 ký tự .
II. Quy định về cập nhật thông tin cơ sở trên SCMS
1. Thông tin cơ sở bao gồm các thông tin chung về công ty chứng khoán:
Thông tin về tên công ty, địa chỉ, giấy phép thành lập và hoạt động, vốn điều lệ, nghiệp vụ
kinh doanh;
Thông tin về Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện;
Thông tin về người đại diện pháp luật, nhân sự cao cấp;
Thông tin cổ đông nội bộ và người liên quan.
2. Công ty chứng khoán thực hiện việc khai báo thông tin cơ sở trong thời hạn 48 giờ tính từ thời
điểm nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp tài khoản và mật
khẩu truy cập SCMS.
3. Công ty chứng khoán có trách nhiệm cập nhật các thông tin cơ sở khi phát sinh các thay đổi
liên quan đến thông tin cơ sở. Việc cập nhật thông tin cơ sở được thực hiện đồng thời với việc
gửi công bố thông tin qua SCMS theo quy định của văn bản pháp luật hiện hành.
III. Hƣớng dẫn báo cáo và công bố thông tin trên SCMS
1. Quy định về báo cáo/CBTT trên SCMS:
Công ty chứng khoán thực hiện gửi báo cáo qua SCMS căn cứ theo các quy định của văn bản
pháp luật hiện hành gồm:
-

Báo cáo/CBTT định kỳ

-

Báo cáo/CBTT bất thường

Báo cáo/CBTT theo yêu cầu
Các nội dung báo cáo/CBTT trên SCMS đã được ghi chú cụ thể tại Phụ lục 1.
2. Các bƣớc thực hiện báo cáo/CBTT trên SCMS:
2.1 Công ty thực hiện báo cáo trên SCMS theo các bƣớc sau:
Bước 1: Người sử dụng vào mục Biểu mẫu trên Menu Báo cáo trên chương trình để lấy file excel
biểu mẫu báo cáo và nhập các thông tin cho báo cáo.
Bước 2: Đăng tải dữ liệu báo cáo vào SCMS
Bước 3: Trên phần mềm thu nhận dữ liệu báo cáo thực hiện việc nhập thông tin, đính kèm file báo
cáo, thao tác kết nối Token chữ ký số công cộng và gửi báo cáo.
Bước 4: Kiểm tra hộp thư email của công ty để nhận thông báo đã gửi báo cáo thành công từ
SCMS.
2.2 Công ty thực hiện CBTT trên SCMS theo các bƣớc sau:
Bước 1: Nhập thông tin cần công bố bao gồm tất cả các thông tin bắt buộc và các thông tin khác.
Bước 2: Đính kèm file chứa thông tin công bố, thao tác kết nối Token chữ ký số công cộng.
Bước 3: Gửi thông tin công bố.
Bước 4: Kiểm tra hộp thư email của công ty để nhận thông báo đã công bố thông tin thành công từ
SCMS.
Trường hợp hệ thống của Công ty chứng khoán có sự cố dẫn đến không gửi được báo cáo, công
ty thông báo cho UBCKNN bằng điện thoại hoặc bằng email đã đăng ký nhận thông báo với
UBCKNN và thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản có đóng dấu đúng thời hạn theo quy định. Thời
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gian gửi báo cáo được tính theo dấu bưu điện. Sau khi sự cố được khắc phục, công ty chứng
khoán thực hiện gửi lại báo cáo qua SCMS.
Trường hợp SCMS gặp sự cố, UBCKNN thông báo cho các công ty chứng khoán thông qua cổng
thông tin điện tử của UBCKNN hoặc qua email của công ty chứng khoán và đề nghị công ty chứng
khoán thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản có đóng dấu đúng thời hạn theo quy định. Thời gian
gửi báo cáo được tính theo dấu bưu điện. Sau khi sự cố được khắc phục, công ty chứng khoán
thực hiện gửi lại báo cáo qua SCMS.
IV. Hƣớng dẫn về quản lý và sử dụng tài khoản
1. Công ty chứng khoán chỉ được cấp duy nhất một tài khoản truy cập SCMS bao gồm tên và mật
khẩu của tài khoản sử dụng; Công ty chứng khoán phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử
dụng và bảo mật tài khoản được cấp.
2. Công ty chứng khoán thực hiện thay đổi mật khẩu lần đầu tiên đăng nhập và tối thiểu ba tháng
phải thay đổi mật khẩu một lần; mật khẩu tài khoản của công ty chứng khoán tham gia sử dụng
SCMS phải được đặt ở mức “mật khẩu phức tạp”.
3. Trong trường hợp phát hiện nguy cơ lộ thông tin về tài khoản và mật khẩu sử dụng, Công ty
chứng khoán cần báo ngay về UBCKNN (Cục CNTT) qua Email (file gửi có chữ ký số), Fax
hoặc Công văn. UBCKNN (Cục CNTT) sẽ khóa tài khoản sử dụng ngay sau khi nhận được báo
cáo của Công ty chứng khoán và gửi thông báo cung cấp lại tài khoản sử dụng cho Công ty
chứng khoán trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo bằng văn bản của
Công ty chứng khoán. Đối với trường hợp quên mật khẩu, công ty chứng khoán liên hệ với
UBCKNN (Cục CNTT) để được hướng dẫn và cấp lại. Trong khoảng thời gian chờ cung cấp lại
tài khoản và mật khẩu, công ty chứng khoán phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin bằng
văn bản có đóng dấu cho UBCKNN.
V. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ
1. Đối với các yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật:
Liên hệ Cục Công nghệ Thông tin. Điện thoại (024)39340750 (ext: 402, 417); (024)39350800;
(024)39262543; (024)39262545; (024)39351078. Email: hotroscms@ssc.gov.vn hoặc làm việc trực
tiếp bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại Cục Công nghệ Thông tin, phòng 417 - Tòa nhà UBCKNN, 164
Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Đối với các yêu cầu hỗ trợ về nghiệp vụ
Liên hệ Vụ Quản lý Kinh doanh. Điện thoại: (024)39340750 (ext: 405). Email:
quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn.
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Phụ lục 5
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC GỬI BÁO CÁO/CBTT CHO UBGSTCQG
(Kèm theo Quyết định số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
1. Quy định chung
1.1 Phƣơng thức sử dụng văn bản điện tử
- Việc gửi/nhận thư điện tử phải được thực hiện bằng ứng dụng MS Outlook, các văn bản điện tử khi
gửi phải được đính kèm vào thư điện tử (Email).
- Email của Công ty dùng để gửi văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số cho UBGSTCQG là
congbothongtin@ssi.com.vn
1.2 Định dạng văn bản điện tử
- Các loại văn bản điện tử phải được định dạng như sau: *.DOC hoặc *.DOCX, *.XLS hoặc *.XLSX,
.PDF
1.3 Đặt tên văn bản điện tử
- Văn bản điện tử gửi cho UBGSTCQG sẽ được đặt theo cấu trúc sau:
CK_saigon_bieubaocao_thang.nam
- Biểu báo cáo:
 Báo cáo tài chính: bctc
 Báo cáo an toàn tài chính: attc
 Báo cáo hoạt động: pl18
 Báo cáo tài sản nợ, tài sản có: bcts
 Báo cáo vốn chủ sở hữu: vcsh
- Tháng, năm bao gồm:
 Báo cáo tháng: 01.2014; 02.2014; 03.2014;.......;12.2014...
 Báo cáo quý: Q1.2014; Q2.2014; Q3.2014; Q4.2014...
 Báo cáo 6 tháng: T06.2014
 Báo cáo 6 tháng kiểm toán: KT06.2014
2. Các loại văn bản điện tử gửi cho UBGSTCQG
STT
Loại báo cáo
Ký hiệu
1
Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng
CK_saigon_pl18_01.2014
2
Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động năm
CK_saigon_pl18_2014
3
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng
CK_saigon_attc_01.2014
4
Báo cáo tình hình tài sản có, tài sản nợ hàng tháng
CK_saigon_bcts_01.2014
5
Báo cáo tình hình tài sản có, tài sản nợ quý
CK_saigon_bcts_Q1.2014
6
Báo cáo tài chính quý riêng của công ty mẹ
CK_saigon_bctcrieng_Q1.2014
7
Báo cáo tài chính quý hợp nhất
CK_saigon_bctchopnnhat_Q1.2014
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm soát xét riêng
CK_saigon_bctcrieng_KT06.2014
8
của công ty mẹ
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm soát xét hợp
CK_saigon_bctchopnhat_KT06.2014
9
nhất
10 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm
CK_saigon_bcquantri_06.2014
Báo cáo tỉ lệ vốn khả dụng tháng 6 được soát xét
CK_saigon_attc_KT06.2014
10
bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
Báo cáo tài chính năm kiểm toán riêng của công ty
CK_saigon_bctcrieng_KT.2014
11
mẹ
12 Báo cáo tài chính năm kiểm toán hợp nhất
CK_saigon_bctchopnhat_KT.2014
Báo cáo tỉ lệ vốn khả dụng tháng 12 được soát xét
CK_saigon_attc_KT.2014
13
bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
14 Báo cáo quản trị công ty năm
CK_saigon_bcquantri_06.2014
15 Báo cáo chi tiết các khoản phải thu lớn nhất
CK_saigon_bckhoanphaithu_31.12.2014
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Phụ lục 6
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC NHẬP CỔNG CIMS CHO HNX
(Kèm theo Quyết định số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
1. Đăng nhập hệ thống CIMS
1.1 Nhập đƣờng dẫn hệ thống CIMS
Sử dụng trình duyệt Chrome và truy nhập vào địa chỉ: http://cims.hnx.vn/qltv, hệ thống sẽ hiển thị
form đăng nhập như hình dưới đây:

1.2 Nhập thông tin tài khoản đăng nhập
Cắm thiết bị VNPT-CA Token vào máy tính rồi sau đó nhập thông tin như sau:
- Tài khoản đăng nhập: 003
- Mật khẩu đăng nhập: ssicims2000
Tiếp tục nhập mã PIN của thiết bị VNPT-CA Token như hình dưới đây:

1.3 Xác nhận đăng nhập hệ thống
Sau khi xác nhận đăng nhập hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản và mật khẩu. Nếu tài khoản
và mật khẩu đúng với hệ thống thì hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình hệ thống như hình sau:
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2. Báo cáo định kỳ
Để thực hiện báo cáo định kỳ, click vào tab Báo cáo như hình vẽ dưới đây:

B1: Chọn mẫu nhập liệu và chọn tháng/năm cần báo cáo, sau đó click nút Tạo tin để nhập các
thông tin chi tiết
B2: Nhập thông tin cần báo cáo
B3: Click Lƣu để lưu tin vừa tạo.
B4: Click Gửi duyệt
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3. Công bố thông tin định kỳ
Để công bố thông tin định kỳ, click vào tab Công bố thông tin  click vào tab Định kỳ như hình vẽ
dưới đây:

TT
1

Nội dung

Diễn giải

A

Tên công ty=SSI

B

1. Báo cáo tài chính năm
2. Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ
3. Báo cáo tài chính bán niên
4. Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ
5. Báo cáo tài chính quý
6. Báo cáo tài chính quý của công ty mẹ

2

Sau khi lựa chọn mẫu tin, chương trình sẽ hiển thị thêm một số trường thông tin
tương ứng (Đây là những trường thông tin bắt buộc, nếu thiếu khi click nút chức
năng Tạo báo cáo -C(H.20) hệ thống sẽ báo phải nhập thêm những thông tin này).
Dưới đây là các trường thông tin tương ứng.
1. Năm: Bắt buộc nhập trong trường hợp báo cáo năm hoặc bán niên.
2. Năm, Quý: Bắt buộc nhập trong báo cáo quý.
C

Nút chức năng tạo tin, sau khi click nút lệnh này chương trình sẽ hiển thị form nhập
thông tin chi tiết cho tùy thuộc vào loại mẫu tin định tạo. Mẫu tin được định nghĩa
sẵn gồm các trường thông tin chi tiết, hiện có các mẫu theo Năm, bán niên, Quý.

D

Nút chức năng xóa tin, chọn tin tương ứng cần xóa, sau đó click D(H.20), chương
trình sẽ xuất hiện thông báo ”Bạn chắc xóa tin này”. Nếu chọn Có, chương trình sẽ
xóa tin đó và ngược lại. Chú ý: chương trình chỉ cho phép xóa các tin có trạng thái
„Đang cập nhật‟.

5

E

Số lượng tin có trên bảng danh sách tin định kỳ.

6

F

Số thứ tự

H

Các trạng thái của tin, bao gồm các trạng thái sau:

3

4

7

1. Đang cập nhật: Đang cập nhật thông tin
2. Chờ xác nhận: Đã gửi tin lên HNX chờ xác nhận
3. Đã xác nhận: Đã được HNX xác nhận thông tin
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4. Từ chối: Từ chối xác nhận vì một số nguyên nhân như: thông tin thiếu, không
chính xác…
8

I

Ngày tạo báo cáo định kỳ, chương trình lấy ngày giờ theo hệ thống của máy chủ.

Tìm kiếm

Trên đầu các cột thông tin có các ô text, combo dùng để tìm kiếm các thông tin có
trong danh sách tin định kỳ.
Ví dụ: tìm các tin tài chính quý ta có thể tìm như sau. Focus trỏ text vào ô text phía
trên tiêu đề rồi gõ %quý% rồi gõ phím Enter, khi đó chương trình sẽ tự động hiển
thị tất cả các tin có chữ quý trong tiêu đề. Chú ý % thay thế cho tất cả ký tự, như
vậy %quý% có nghĩa là tìm tất cả các tin định kỳ có chữ quý tại bất kỳ vị trí nào
trong tiêu đề.

9

Lƣu ý: Click vào Lƣu trước khi click Gửi duyệt
4. Công bố thông tin bất thƣờng
Để công bố thông tin bất thường, click vào tab Công bố thông tin click vào tab Tin Bất
Thƣờng Chọn mẫu nhập liệu để tạo mới tin bất thường như hình dưới đây:

TT

Nội dung

Diễn giải

1

A

Mã thành viên của CTCK: SSI

2

B

Mẫu nhập liệu tin bất thường:
1. Phòng TV dựa vào thông tư 09 đưa ra danh mục mà CTCK cần CBTT.
2. Bất thường khác: Cho các trường hợp đặc biệt hoặc chưa có trong danh mục
tin bất thường.

3

C

Nút lệnh tạo mới tin bất thường.

4

D

Nút lệnh xóa tin bất thường, muốn xóa tin bất thường, chọn tin cần xóa và click nút
lệnh này, khi đó chương trình hiển thị thông báo “Bạn chắc xóa tin này”. Nếu chọn
OK thì tin sẽ được xóa, còn nếu chọn Không thì tin sẽ không được xóa.

5

E

Tiêu đề tin bất thường

6

F

Trạng thái tin, cũng giống như tin định kỳ, có các trạng thái sau:
1. Đang cập nhật: Đang trong giai đoạn soạn tin hoặc kiểm tra,
2. Chờ kiểm tra: Đã gửi tin lên HNX xem xét để công bố tin.
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3. Đã xác nhận: Tin đã được HNX kiểm tra.
4. Từ chối: Tin không đạt yêu cầu, cần phải thực hiện lại.
5. Công bố: tin đã được HNX duyệt và công bố thông tin trên web
7

G

Ngày tạo, chương trình tự động gán ngày tạo tin theo ngày tháng của server theo
định dạng sau: DD/MM/YYYY hh:mm:ss.

8

H

Các ô text tìm kiếm, trên các cột tùy thuộc vào loại dữ liệu và yêu cầu sẽ có các ô
text để trắng. Dùng các ô này để tìm kiếm thông tin mình cần. Cụ thể:
1.

Nhập giá trị tìm kiếm: Có thể nhập một hoặc gộp nhiều giá trị dưới đây:

a)

Ô text Tiêu đề: Nhập ký tự cần tìm, không phân biệt hoa thường nhưng phải
có giá trị % đầu, cuối hoặc cả hai tại nhóm từ cần tìm kiếm, ví dụ:



%Thay đổi địa điểm%: Tất cả các tin có nhóm từ “Thay đổi địa điểm”



Thay đổi địa điểm%: Tất cả các tin có nhóm từ “Thay đổi địa điểm” đứng đầu.



%Thay đổi địa điểm: Tất cả các tin có từ “Thay đổi địa điểm” đứng cuối.

b)

Trạng thái: Tự động lọc theo các trạng thái tin khi NSD chọn. Giá trị mặc định
khi vào là các tin Chờ xác nhận.

c)

Ngày tạo: Nhập ngày cần tìm kiếm theo định dạng DD/MM/YYYY

2.

Sau khi nhập giá trị tìm kiếm gõ Enter để tìm kiếm

Lƣu ý: Click vào Lƣu trước khi click Gửi duyệt
5. Công bố thông tin theo yêu cầu
Thực hiện khi có tin yêu cầu giải trình từ HNX gửi cho công ty, click vào tab Công bố thông tin 
click vào tab Theo yêu cầu. Chương trình sẽ hiển thị màn hình giao diện như hình vẽ dưới đây:

B1: Click Chi Tiết Form Đính Kèm hiển thi ra form để nhận thông tin tin phản hồi như màn hình
dưới đây:
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B2: Nhập thông tin cần công bố
B3: Click Lƣu để lưu tin vừa tạo.
B4: Click Gửi duyệt để gửi tin phản hồi cho sở HNX.
Lƣu ý: Bộ phận chịu trách nhiệm nhập cổng CIMS cho HNX phải kiểm tra thường xuyên Trạng thái
của báo cáo/công bố thông tin. Nếu Trạng thái chuyển từ Đang chờ duyệt sang Đã xác nhận thì báo
cáo/công bố thông tin đã được nhập cổng CIMS cho HNX thành công. Ngược lại, nếu Trạng thái
chuyển từ Đang chờ duyệt sang Từ chối thì phải kiểm tra và điều chỉnh lại báo cáo/công bố thông tin
cho phù hợp hoặc liên hệ với Phòng quản lý thành viên của HNX (Xem phụ lục 7) để xử lý.
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Phụ lục 7: NƠI GỬI BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số: 58/2017/QĐ-CTHĐQT)
ST
T

Tổ chức
UBCKNN

Địa chỉ
164 Trần
Quang Khải,
Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Điện thoại

Fax

(04)39340750

(04)9340739

Email

024 39340750 –
ext.515, 516,
517
024 39340750 –
etx.523, 524

Vụ Quản lý KDCK
1
IT SCMS
Ban Biên tập
Website

Chị Vân

Anh
Khanh/Chị
Ngọc/ Anh
Công

04. 9340 773

Văn thư
VPĐD UBCKNN tại
TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch
Chứng khoán TP.
HCM

123 Trần Quốc
Thảo, P.7.
Q.3, TP. HCM
16 Võ Văn
Kiệt,
Quận 1, TP.
HCM

A Hiệp
(Thành lập
các PGD)

+84 28 3932
6601

(08) 8217 713

Phụ trách

Điện thoại

0912625352
Ext: 408

Ext: 134
Ext: 419
Ext: 302

Email

nguyenthuvan@ssc.gov.vn

congbothongtin@ssc.gov.vn
vanthu@ssc.gov.vn

0904 93 47 42

(08) 8217 452
nghiatt@hsx.vn

2

Phòng Quản lý
Thành viên

(08) 38217 712

thanhvien@hsx.vn
Anh Nghĩa

0989 771 602

Chị Ca

0903 385 482
Ext: 2508

Phòng Giám sát
Giao dịch

Anh Sự

0914 073 786

IT

C Thùy
A. Nam

C Thùy:
09380424087
7; a Nam:

Phòng Quản lý
niêm yết

08. 8218 429

niemyet@hsx.vn

nghiahiep150883@yahoo.co
m
tclisting@yahoo.com;
tclisting@gmail.com.
tclisting@hsx.vn
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0916332352

Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà
Nội

2 Phan Chu
Trinh, Quận
Hoàn Kiếm,
TP.Hà Nội

Phòng Giám sát
Giao dịch
Phòng Thông tin thị
trường

(04) 3 9360750
(04)- 39412626

(04) 3 9347 818

Anh Hiếu

04.3 9347 331
04. 3 9360 750

0988 061 636

marketinfo@hnx.vn

3

(024)39412626 –588
(c. Hạnh), 490
(c Hà)

Phòng Quản lý
thành viên

4

Trung tâm Lƣu ký
Chứng khoán

15 Đoàn Trần
Nghiệp, Hai
Bà Trưng, Hà
Nội

04. 9 747 123
Phòng lưu ký:
(024) 39747112
Hotline: (024)
39785669

(04) 3 9747 120

Chi nhánh
TTLKCK
tại TP. HCM

Tầng 7, Tòa
nhà cao ốc
Alpha Tower,
số 151
Nguyễn Đình
Chiểu, Q.3,
TP. HCM

(08) 39330 755

08. 9330 754

Phòng Đăng ký
chứng khoán

5

quanlythanhvien@hnx.vn

Ngân hàng Nhà
nƣớc Việt Nam

(08) 39330 852

Chị
Nguyễn
Thị Hồng
Hạnh

Chị
Quyên

08. 9330 851

Anh Tuấn
(Ext: 134)
Anh Quân

(+84) 904
638989

Thay đổi kể từ 01/07/2017:
Chị Nguyễn Thị Hồng
Hạnh (hanhnth@hnx.vn):
SSI và MBKE
Chị Đoàn Thị Dung
(dungdoan@hnx.vn):
FPTS và SBS
Chị Tạ Thanh Hà
(hatt@hnx.vn):
HPC, DNSC, APEC, APSC,
ORS

0987579303

0908 421 307
0989 284 556

dangkyvsd@gmail.com

49 Lý Thái Tổ,
Hà Nội
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6

Vụ Chính sách tiền
tệ
Ủy ban Giám sát
tài chính Quốc gia

(04) 8 265 979
(04) 9342 798
8 Lê Hồng
Phong, Ba
Đình, Hà Nội

080 48552
08048491

(04) 8 240 132

080 48586

phongtk@sbv.gov.vn
infocenter@nfsc.gov.vn
infocenter@nfsc.vn

Chị Cẩm
Lài

080.48491

Laintc@nfsc.gov.vn
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